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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Antecedents 

La innovació és un dels elements clau per a la supervivència i l’èxit de les empreses, que 

esdevé una recomanació general, ja que la indústria està en constant evolució per tal de 

millorar la seva posició respecte competidors i millorar el producte o procés.  

Un estudi recent sobre el camp de la innovació (Keupp et al., 2012), mostra que hi ha un 

desequilibri important cap al camp de la innovació del producte, malgrat que diversos 

treballs rellevants (OECD/EUROSTAT, 2005) reconeixen la importància de les altres 

tipologies d’innovació, com ara de serveis, de procés, organitzatives, de màrqueting o de 

model de negoci. 

A Girona, on ja s’han realitzat diversos estudis sobre la innovació, esdevé important tenir-ne 

un de més recent per tal de veure la comparació envers altres regions. 

1.2. Objectiu 

L’objectiu principal del TFC és caracteritzar el comportament de les empreses gironines 

mitjançant una anàlisi detallada i profunda de la innovació empresarial, concloent en un 

marc comparatiu amb altres regions (Catalunya i Espanya). Aquest objectiu es complementa 

amb l’estudi d’una empresa escollida per tal de fer un examen singular i observar com 

millorar les diferents tipologies de la innovació, des d’un punt de vista general, per poder 

obtenir un comportament més rendible per sobre la mitjana dels resultats obtinguts 

anteriorment. 

1.3. Abast 

L’estudi s’enfoca a les empreses de més de 20 treballadors de tots els sectors de l’activitat 

econòmica manufacturera. Les tipologies d’innovació contemplades cobreixen la innovació 

de producte, de serveis, organitzativa i de procés. En termes geogràfics, es realitzarà una 

anàlisi comparativa del comportament amb les de Catalunya i Espanya. L’abast temporal 

inclou l’estudi realitzat l’any 2012. 
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En l’estudi de l’empresa, es tindrà en compte totes les tipologies contemplades abans, així 

com una comparació amb els resultats obtinguts, i una conclusió final a mode de solució o 

optimització empresarial. 

Figura 1: Mostra esquemàtica del contingut del projecte.  
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2. MARC TEÒRIC 

2.1. Fonaments teòrics de la innovació 

2.1.1. Què és la innovació 

En aquesta introducció del concepte, per poder entendre el procés descrit posteriorment, cal 

conèixer i entendre en profunditat la definició d’aquesta paraula en l’àmbit del sector 

secundari ja que l’estudi es basarà en resultats obtinguts en el sector manufacturer. 

Es definirà el concepte des de diversos punts de vista així com, un cop explicats aquests 

punts de vista es decidirà el més adequat per seguir en el projecte (en el següent full es 

mostren les diferents definicions). 

El concepte d’innovació, tal i com s’ha observat, té moltes interpretacions, per abast del 

concepte i per exactitud en l’estudiat posteriorment, s’opta per seguir la definició del Manual 

de Oslo en quan a directrius del terme innovació. 

Cal afegir, que adoptar una “activitat innovadora” comporta certs dubtes a l’hora de saber si 

reportarà en aspectes positius; o per contra, serà una mala elecció. Per tant, innovar implica 

un risc intrínsec per qui ho duu a terme ja que és difícil estimar l’èxit comercial, el temps i els 

recursos que es necessitaran per executar el canvi establert. També, implica una inversió; ja 

sigui en béns materials (noves màquines, materials de fabricació...) o béns immaterials 

(formació del personal, normatives ecològiques...).  

La innovació tal com s’estudia al llarg d’aquest treball està relacionada a efectes que es 

donen en el sector industrial, com el desbordament tecnològic, ja que els avantatges que 

proporciona un innovació poden no ser cent per cent productius per l’empresa, a causa de 

què un cop adoptada la nova mesura, els costos d’imitació de la mateixa poden ser més 

barats, que el desenvolupament de la idea. 

L’objectiu final és la millora dels resultats mitjançant els avantatges competitius que provoca 

la innovació, ja sigui desplaçant positivament la corba de demanda dels productes o la corba 

de costos de l’empresa. 

Finalment, exposar que com s’ha vist en l’àmbit industrial, la innovació està connectada amb 

tots els departaments que conformen la indústria i no només amb el departament de R+D. 
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Taula 1: Definicions de innovació.  

Font Definició 

Real Acadèmia 

Espanyola, 2014 

La innovació és la creació o modificació d’un producte i la seva 

introducció en un mercat. 

Manual de Oslo, 2005 

Una innovació és la introducció d’un nou o millorat producte, de 

procés, d’un nou mètode de comercialització o d’un nou mètode 

organitzatiu, en les pràctiques internes, l’organització del lloc de 

treball o les relacions externes. S’entén doncs, que l’acte 

d’innovar produeix un canvi en algun nivell de l’estructura de 

l’empresa per obtenir un avantatge sectorial respecte 

competidors i obtenir resultats en forma de beneficis o 

d’optimització productiva (en qualsevol dels àmbits de la 

indústria). 

CIDEM (Centre 

d’innovació i 

desenvolupament 

empresarial), 2006 

La innovació és fer alguna cosa nova (Innovació del producte), 

una nova manera de fer (Innovació de procés), aplicar el 

coneixement científic (Innovació tecnològica), provocar una 

ruptura i impacte en el mercat (Innovació de ruptura) i una 

millora progressiva del producte (Innovació incremental). 

Guía Innovación Pymes 

(Consell de cambres de 

la Comunitat 

Valenciana), 2007 

Innovar és essencialment, buscar nous horitzons i portar noves 

idees al mercat. Basant-se en fer alguna cosa diferent del que 

hi ha el mercat o millorar alguna cosa existent, sempre afegint 

valor. 

Font: Elaboració pròpia. 

 



Estudi del comportament innovador de l’empresa gironina. Un cas d’estudi.  
 

 8 

2.1.2. Tipus d’innovacions 

A continuació, s’explicaran els diferents tipus d’innovació. 

L’estudi realitzat engloba cinc tipus d’innovació diferents: el producte, el servei, el procés, 

l’organitzativa i l’eco. 

Innovació del producte 

Taula 2: Innovació del producte.  

Definició 

La introducció d’un bé o d’un servei nou, o significativament millorat, en quant 

a les seves característiques o en quant al ús pel que es destina. S’inclou la 

millora significativa de les característiques tècniques, dels components i els 

materials, de la informació integrada, de la facilitat d’ús o altres 

característiques funcionals. 

Exemples 

- Ús de nous coneixements o tecnologies, o combinació de mètodes ja 

existents.  

El doctor David Francis de Procter & Gamble, amb la seva investigació 

de l’alliberació d’ions de calci amb la tecnologia aplicada en productes 

de bugaderia, va trobar un fàrmac anomenat Didronel, que ofereix 

tractament a les persones amb malalties òssies.   

- Un nou ús on s’han modificat les especificacions tècniques 

lleugerament. 

L’empresa Apple va llençar al mercat l’Ipad com a evolució de l’Iphone 

donant-li un nou ús, modificant tamany i alguna funcionalitat, però 

mantenint l’essència dels dispositius personals. 

- Introduir canvis als materials, components o altres característiques que 

fan que aquests productes tinguin un millor rendiment.  

Les empreses de dispositius de telefonia mòbil evolucionen 

constantment els seus terminals amb millores de programari, materials 

i característiques funcionals per tal de donar un millor rendiment i 

servei a l’usuari. 

- Un canvi en el disseny que provoqui grans diferències. 

En general, les empreses encarades al consum ofereixen evolució dels 



Estudi del comportament innovador de l’empresa gironina. Un cas d’estudi.  
 

 9 

seus productes basant-se sobretot en els canvis de disseny 

periòdicament seguint les tendències del moment. Els gadgets 

electrònics a principis de segle tendien a ser més petits, en canvi 

actualment la tendència és a la inversa.  

- En l’àmbit de serveis, pot ser un canvi funcional o de característiques, 

així com òbviament serveis nous. 

 

Figura 2: Procés d’innovació de la roda.     

  

Font: Elaboració pròpia. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Innovació de servei 

Taula 3: Innovació de servei.  

Definició 

Qualsevol concepte de servei, canal d’interacció amb el client, sistema 

d’entrega del servei o concepte tecnològic nou o considerablement canviat, 

que condueix a una o més funcions noves de servei, que són noves a 

l’empresa i que canvien el servei o el bé ofert en el mercat, i que requereixen 

noves capacitats tecnològiques, humanes i organitzatives. 

Exemples 

- Serveis relatius als béns. 

Millores de transport i logística.  

- Serveis vinculats a la informació. 

Introduir centres d’atenció al client. 

- Serveis basats en el coneixement. 

Oferir cursos de formació relacionats amb els béns oferts. 

- Serveis relatius a les persones. 

Assistència sanitària. 

 

Figura 3: Serveis basats en la formació.       

 

 

 

 

Font: Comexi Group. 

L’empresa Comexi Group ofereix jornades formatives com a servei addicionals 

als productes oferts. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Innovació de procés 

Taula 4: Innovació de procés.  

Definició 

És la introducció d’un nou, o significativament millorat, procés de producció o 

distribució. Això implica canvis significatius en les tècniques, els materials i/o 

els programes informàtics. Els mètodes de producció inclouen les tècniques, 

equips i programes informàtics utilitzats per produir béns o serveis. Els 

mètodes de distribució estan vinculats a la logística i engloben els equips, 

programes i les tècniques per l’abastiment de matèries primes, l’assignació de 

subministres o la distribució del producte final. 

Exemples 

- Mètodes de programació intuïtius multi-modals. 

- Robots industrials i sistemes automatitzats de manipulació. 

- Tècniques de procés per materials compòsits. 

- Realitat virtual i/o simulació per la reconfiguració del disseny i 

desenvolupament del producte.  

Figura 4: Cadena de muntatge amb robots.      

 

Font: RobotWorx. 

La implementació de robots a les cadenes de la muntatge de les indústries, 

són un exemple de la innovació de procés. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Innovació organitzativa 

Taula 5: Innovació organitzativa.  

Definició 
És la introducció d’un nou mètode organitzatiu en les pràctiques, la 

organització del lloc de treball o les relacions exteriors de l’empresa. 

Exemples 

- Mètodes de manteniment productiu total (TPM). 

- Treball en equip en fabricació i muntatge. 

- Instruccions de treball estandarditzades i detallades. 

- ISO 9001. 

- Sessions formals per la generació de idees per part d’empleats. 

 

Figura 5: Certificat de la ISO 9001.       

 

Font: Bureau veritas. 

La norma ISO 9001 proporciona un marc per portar a terme un enfocament 

per gestionar el procés de negoci i així complir i superar els requisits del client, 

una mesura organitzativa. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Innovació eco 

Taula 6: Innovació eco.  

Definició 

És la que inclou canvis en el tractament dels residus produïts per la indústria, 

l’establiment d’ús energètic renovable, reducció de l’emissió de gasos nocius 

pel medi ambient, tenir  un estalvi energètic i l’ús de normatives per la 

consecució de productes biodegradables i no nocius pel medi ambient. 

Exemples 

- Procés en sec/ mínima lubricació. 

- Sistemes de control per la parada de les màquines en hores vall. 

- Recuperació d’energia cinètica i de procés (restabliment del calor 

residual). 

- Cogeneració i trigeneració. 

 

Figura 6: Cogeneració.       

 

Font: Simons Boiler. 

Utilitzar una font d’energia per tal de produir energia elèctrica i calor per tal 

d’estalviar consum de combustible. 

Font: Elaboració pròpia. 



Estudi del comportament innovador de l’empresa gironina. Un cas d’estudi.  
 

 14 

2.1.3. Aspectes econòmics 

Un dels motius del desenvolupament econòmic és causat per la innovació. Aquest procés 

dinàmic, altrament anomenat “destrucció creativa”, aconsegueix traduir tots aquests canvis 

en els diferents àmbits comentats, en rendiments econòmics per la indústria que els 

proposa, ja que tot moviment en els sectors de la ocupació és promogut primerament pel fet 

d’extreure’n un benefici econòmic. 

Aquests  beneficis com ja s’ha anat comentant, poden aconseguir-se de dues maneres 

clares, reduint els costos o augmentant les vendes. En tot cas, per aconseguir mantenir 

balanços positius en els exercicis de les empreses, aquestes han de tenir en compte la 

màxima: “evolucionar o morir”. Per aquest motiu, el significat d’innovar així com la seva 

funció estan lligades al món econòmic empresarial des del moment de fundació de les 

pròpies bases d’aquesta. 

Per tant, la innovació són aquests experiments de mercat  per tal de trobar grans canvis que 

reestructurin en profunditat el sector productius i el mercat, per tal de trobar una posició 

avantatjosa respecte els competidors sectorials i així acaba rendibilitzant la inversió inicial.   

2.2. Enquestes d’innovació 

En aquest apartat, es volen introduir diferents enquestes ja existents que mesuren el grau 

d’innovació de les empreses. Així, es tindrà una referència de l’entorn que envolta l’enquesta 

que s’utilitzarà per recollir dades analitzades en aquest treball. 

2.2.1. Survey of Industrial Research and Development (SIRD) 

Aquesta enquesta únicament recull informació sobre R+D. Es tracta d’un estudi (des del 

1953) que realitzen els estats dels Estats Units, per avaluar la tendència d’inversió en el 

sector del I+D.  

És organitzada per The National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES) que 

proporciona informació al govern dels Estats Units. La mostra la formen empreses de més 

de 5 treballadors (manufactureres i no manufactureres) dividides en tres grups: 1) empreses 

conegudes que ja es té el resultat d’enquestes de R+D anteriors (14.335 empreses), 2) les 

empreses que no van proporcionar informació en R+D en les enquestes anteriors (79.867 
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empreses) i 3) les empreses que la informació en R+D és incert (1.806.552 empreses) 

formant un total de 1.900.724 companyies. Les dades i l’estudi més recent són del 2007. 

Serveix per investigar els determinants de la productivitat, la formulació de la política 

tributària i comparar els resultats per fer una comparativa empresarial i fer un mapa de 

situació per zones. 

L’enquesta s’estructura en sis temàtiques: 

1. Informació de la companyia: preguntes per posar en situació la companyia respecte 

sector. 

2. Balanç econòmic A: Capital invertit i despeses en R+D.  

3. Balanç econòmic B: Despeses per la feina que va ser finançada per un tercer. 

4. Direcció i estratègia de I+D: Les característiques del R+D explicats en els dos 

capítols anteriors. 

5. Recursos humans: Els treballadors que ocupen el sector de R+D. 

6. Propietat Intel·lectual i transferència de tecnologia. 

2.2.2. Community Innovation Survey (CIS) 

El CIS és un estudi de les activitats d'innovació en les empreses realitzat per l’Eurostat, una 

oficina estadística que recull dades, l’OCDE. L’estudi més recent realitzat l’any 2010 hi 

formen part 22 països.  

L’estudi s'ha dissenyat per proporcionar informació sobre la capacitat d'innovació dels 

sectors segons el tipus d'empreses, en els diferents tipus d'innovació i sobre diversos 

aspectes del desenvolupament d'una innovació, com ara els objectius, les fonts d'informació, 

el finançament públic, la despeses d'innovació, entre d’altres. El CIS ofereix estadístiques 

desglossades per països, tipus d'innovacions, activitats econòmiques i segons tamany de 

l’empresa. 

Aquesta enquesta té un total de 12 seccions on es dóna informació dels diferents tipus 

d’innovació dels que ja s’ha parlat anteriorment, així com informació empresarial per situar a 

l’empresa en el seu entorn. 
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2.2.3. European Manufacturing Survey (EMS) 

L’enquesta s’organitza per un consorci de grups de recerca i universitats d’Europa des del 

2001, encapçalada pel Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI 

(Alemanya). L’última enquesta presentada data del 2012, i va reunir 10 països amb un total 

d’unes 3.700 companyies. 

Aquesta enquesta cobreix un seguit d’indicadors en l’àmbit de la innovació com ara la 

modernització tècnica dels processos, la introducció de conceptes i processos d’organització 

i nous models de negoci. Les preguntes sobre aquests indicadors són establertes en acord 

pel consorci de la EMS i els països participants. Més enllà de la part comuna de preguntes, 

cada país pot fer preguntes específiques per avaluar el seu entorn. 

La idea a mesura que avancen les edicions de les enquestes és anar modificant qüestions 

per tal d’adaptar l’enquesta en la situació actual i poder-hi encabir més països i temes 

específics.  

2.2.4. International Manufacturing Strategy Survey (IMSS) 

Creada el 1992 per 20 escoles de negoci de classe mundial, encapçalades per la London 

Business School (UK) i Chalmers University of Technology (Suècia). Actualment, la 

Politècnica de Milà és l’encarregada de la gestió internacional del projecte. Es tracta d’una 

xarxa d’investigació de les escoles de negoci, on es fa una base de dades comuna amb la 

recol·lecció d’informació per l’estudi de les estratègies i pràctiques de gestió de fabricació, 

tant a escala global com nacional. 

L’últim estudi realitzat és del 2009 amb 725 empreses manufactureres de més de 50 

treballadors  de 21 països diferents. 

L’objectiu del qüestionari és analitzar la naturalesa de les respostes de fabricació en 

diferents contextos nacionals i industrials, per tal de proporcionar la informació necessària 

per saber la tendència d’estratègies internacionals de fabricació.  S’entén que aquestes 

estratègies es basen en actes innovadors que provoquen canvies en el si de la indústria 

nacional i internacional. El qüestionari està dividit en tres seccions: A) Definició, estratègia, 

organització i actuació de la unitat empresarial, B) Definició, estratègia, organització i 

actuació de l’ocupació dominant de la planta i C) Programes presents i passats de les àrees 
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de planificació de procés i control, R+D, qualitat, desenvolupament del producte, gestió de la 

cadena de subministres.  

A continuació, una taula resum on es mostren les enquestes explicades anteriorment. 

Taula 7: Taula resum de les enquestes d’innovació.  

Enquesta Tipus 
Abast 

Geogràfic 

Nombre 

d’apartats 

Últim 

estudi 

realitzat 

Mostra Organitzador 

Survey of 

Industrial 

Research and 

Development 

(SIRD) 

Només 

innovació 

Estats 

dels 

Estats 

Units 

d’Amèrica 

Sis 

temàtiques 
2007 

Un total 

de 

1.900.724 

empreses  

The National 

Center for 

Science and 

Engineering 

Statistics 

(NCSES) 

Community 

Innovation 

Survey (CIS) 

Innovació 

en 

termes 

generals 

22 països 
Dotze 

temàtiques 
2010 / Eurostat 

European 

Manufacturing 

Survey (EMS) 

Innovació 

en 

termes 

generals 

10 països 

europeus 

Sis 

temàtiques 
2012 

Al voltant 

de 3.700 

empreses 

Fraunhofer 

Institute for 

Systems and 

Innovation 

Research ISI 

International 

Manufacturing 

Strategy 

Survey 

(IMSS) 

Innovació 

en 

termes 

generals 

21 països 
Tres 

temàtiques 
2009 

725 

empreses 

Politècnica de 

Milà 

Font: Elaboració pròpia. 
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2.3. Estudis existents sobre empreses gironines 

El següent apartat proposa un recull d’estudis ja realitzats sobre empreses gironines, per tal 

d’avaluar l’entorn més local d’estudis sobre indústries, tenint en compte que aquests poden 

ser o no focalitzats en la innovació. 

Taula 8: Estudis existents a Girona.        

Enquesta Innovació? 
Nombre 

d’apartats 

Últim 

estudi 

realitzat 

Mostra Organitzador 

Focus Gi S’inclou 
Vuit 

temàtiques 
2013 

180 

empreses 

Diputació de 

Girona, Fòrum 

Carlemany i 

Nova Group 

Les 100 empreses més 

grans de Girona 
No s’inclou 

Una part 

qualitativa i 

una 

quantitativa. 

2010 
100 

empreses 
KPMG 

Conjuntura econòmica 

Girona 2011 
No s’inclou 

Apartats 

segons el 

sector 

d’ocupació. 

2010 - 

Cambra de 

comerç de 

Girona 

Diagnosi estratègica i 

potencial de 

desenvolupament del 

sistema territorial 

d’innovació de la 

demarcació de Girona 

S’inclou 

Diferents 

capítols sobre 

temàtiques de 

la innovació. 

2014 - 

Diputació de 

Girona, 

Innovación y 

consultoria en 

políticas públicas 

Font: Elaboració pròpia.  
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3. METODOLOGIA 

3.1. L’Enquesta Europea d’Innovació en Producció 

L’enquesta utilitzada per l’estudi és la versió espanyola de la European Manufacturing 

Survey (EMS) la qual ja s’ha explicat amb anterioritat.  

L’edició utilitzada al llarg d’aquest treball és la del 2012 on hi han participat 16 països 

d’Europa, més economies emergents. Aquesta enquesta té com a objectiu principal 

proposar una enquesta comuna, adaptada a cada país amb la llengua oficial. Així com 

afegint algunes qüestions personalitzades segons les necessitats de cada estat, tot i que 

aquestes dades són obtingudes en un format conjunt per tal de poder ser comparades a 

nivell internacional. 

Figura 7: Participants de l’EMS l’any 2012.       

 
Font: Elaboració pròpia. 
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Es realitza en format de paper, a excepció d’algun país (Dinamarca), validant les dades un 

cop recollides per tal de tenir una resposta clara, per garantir la màxima validesa i qualitat de 

les respostes. 

3.2. La mostra 

Les empreses que formen part del present estudi són seleccionades aleatòriament d’una 

mostra per sector i dimensió. Són establiments industrials, fabricants de diversos sectors 

que engloben tota la manufactura segons els codis NACE (Nomenclatura estadística 

d’activitats econòmiques de la Comunitat Europea) entre 10 i 33 i tenen més de 20 

treballadors. 

Taula 9: Nombre d’empreses que participen al qüestionari.   

Nombre d’empreses 2012 
Total Girona 23 

Total Catalunya 27 
Total Espanya 119 

Font: Elaboració pròpia. 

El nombre de respostes lleugerament baix s’explica per diferents motius tals com: a) el 

caràcter no obligatori de l’enquesta, b) el nombre elevat d’iniciatives obligatòries a Espanya, 

c) caràcter recent i d) la limitació d’entitats locals promotores. Tot i així, la tendència és que 

aquest estudi creixi i es consolidi.  

3.3. El qüestionari 

El qüestionari EMS utilitzat per realitzar les enquestes és un englobat de blocs 

interconnectats on s’exposen diverses temàtiques com ara: les diferents tipologies 

d’innovació (procés, servei, producte, eco...), així com uns temes més classificatoris que 

permeten analitzar els resultats d’una manera més concreta i tenir un estudi més profund.  

Aquests temes menys relacionats amb la innovació són l’empresa familiar, qüestions que 

exposen si es tracta d’una empresa familiar; deslocalització, on s’exposa si l’empresa ha 

traslladat part de la seva inversió de I+D a l’estranger o part de les seves activitats; 

estratègia empresarial i factors de competitivitat, on s’avalua així com la posició de 

l’empresa respecte competidors; i finalment, unes qüestions sobre les característiques del 

producte, del sector i de l’empresa.  
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D’altra banda, s’ha d’exposar que al ser una enquesta de nivell europeu, el model 

d’enquesta majoritàriament es manté als diferents països. Però hi han unes qüestions que 

es fan específicament per regions o països, per tal de poder englobar millor la situació en el 

context adequat. 

Al llarg de les diferents edicions es mantenen els diferents conceptes, però es realitzen 

tasques de revisió per tal que es reculli el que és més innovador en cada moment.  

El qüestionari ocupa vuit pàgines i s’acompanya per documentació addicional com una carta 

de presentació i sobre de tornada. 

3.4. L’entrevista 

Per conèixer més profundament el cas d’estudi i obtenir una valoració a l’hora subjectiva 

d’una realitat empresarial individual es va optar per realitzar una entrevista amb un guió on 

s’engloben els mateixos aspectes que l’EMS però que s’enfoquen cap a un “com” i “perquè” 

de les coses i complementa la informació recollida per l’enquesta. 

 L’entrevista realitzada al responsable d’innovació de Comexi es resumeix en la següent 

taula descriptiva. 

Taula 10: Resum. 

Característica Valor 

Entrevistat Miquel Marcó, responsable d’innovació. 

Delimitació geogràfica Girona 

Data de l’entrevista 9 de març de 2015 

Durada de l’entrevista 1h i 30 min + breu visita a les instal·lacions. 

Entrevistadors Salvi Duran i Andrea Bikfalvi 

Qüestionari Paper 

Nombre de qüestions 16 preguntes 

Font: Elaboració pròpia. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA 

4.1. Mida de les empreses 

La mida de les empreses defineix el nombre de treballadors i les engloba dins un rang que 

depèn d’aquesta quantitat. S’utilitza el marc delimitador estàndard de la Unió Europea que 

ho engloba en tres intervals de mida que són: “Petita” engloba de 20 a 99 treballadors, 

“Mitjana” engloba de 100 a 249 treballadors i “Gran” engloba més de 250 treballadors.  

A la taula que es veu a continuació, es pot observar el marc comparatiu amb Catalunya i 

Espanya. 

L’agrupament de les dades per realitzar l’estudi, inclou que les regions que comprenen les 

regions més petites, no es comptabilitzen. Per exemple, en la suma empresarial de 

Catalunya s’ha restat el conjunt de Girona. 

Taula 11: Nombre d’empreses participants.   

  Girona Catalunya Espanya 

2012 

Petita 
Mitjana 
Gran 

TOTAL 

16 
5 
2 

23 

25 
2 
0 

27 

69 
27 
23 

119 

Font: Elaboració pròpia. 
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4.2. Sectors de la mostra 

Els sectors de la mostra fa referència al sector on es desenvolupa l’activitat econòmica 

segons la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del 2009, i es 

representen de la següent manera: 

Taula 12: Empreses per sector.  

Sector 2012 
GIR CAT ESP 

Alimentació 7 31,8% 1 3,7% 21 17,8% 
Begudes 0 0% 0 0% 0 0% 

Tabac 0 0% 0 0% 0 0% 
Tèxtil 3 13,7% 1 3,7% 3 2,5% 

Confecció de roba 0 0% 1 3,7% 3 2,5% 
Cuir i calçat 0 0% 1 3,7% 7 6% 
Fusta i suro 1 4,5% 1 3,7% 2 1,7% 

Paper 1 4,5% 1 3,7% 3 2,5% 
Arts gràfiques 0 0% 2 7,4% 2 1,7% 

Petroli 0 0% 0 0% 0 0% 
Química 0 0% 2 7,4% 7 6% 

Productes farmacèutics 0 0% 0 0% 0 0% 
Cautxú i plàstics 1 4,5% 2 7,4% 5 4,2% 

Productes minerals no 
metàl·lics 1 4,5% 5 18,55% 13 11% 

Metal·lúrgia 0 0% 1 3,7% 4 3,4% 
Productes metàl·lics 5 22,8% 5  18,55% 10 8,6% 

Productes informàtics, 
electrònics i òptics 2 9,2% 1 3,7% 16 13,6% 

Material i equip elèctric 1 4,5% 5 18,55% 3 2,5% 
Maquinària i equip 0 0% 0 0% 4 3,4% 
Vehicles de motor 0 0% 1 3,7% 9 7,6% 

Altre material de transport 0 0% 0 0% 3 2,5% 
Mobles i altres 0 0% 0 0% 3 2,5% 

Reparació i instal·lació de 
maquinària i equip 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 23 100% 27 100% 119 100% 
Font: Elaboració pròpia. 

A nivell gironí, es pot parlar de tres sectors destacats que són l’alimentació, el tèxtil i els 

productes metàl·lics, no és d’estranyar ja que els tres són representatius en l’històric 

empresarial gironí.  
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4.3. Empresa Familiar 

En aquest apartat, es pot observar la caracterització familiar del teixit empresarial de Girona 

enfront Catalunya i Espanya.  

Taula 13: Empresa familiar.  

 Girona Catalunya Espanya 

2012 Si 20 87% 15 56% 73 61% 
No 3 13% 12 44% 46 39% 

Total 23 27 119 
Font: Elaboració pròpia. 

Tant en el context més gran d’Espanya i Catalunya com a Girona, on es veu més accentuat, 

es nota la forta representativitat d’empreses familiars.  

4.4. Altres variables 

L’enquesta inclou la pregunta de la prioritat al escollir els factors de competitivitat. Aquests 

factors són: el preu, la qualitat, la innovació, el personalitzat, el lliurat a temps i el servei. Les 

empreses havien de donar un valor del 1 al 6, als diferents factors; el valor més baix (1) 

significa més prioritat mentre que el valor més alt (6) és el cas contrari, mentre els valors 

intermedis representen una progressió dins aquests dos extrems.  

Per tal de tenir uns valors per poder extreure conclusions, s’ha fet la mitjana dels diferents 

factors, entenent que els valors que prendran els ítems seran rangs entre 1 i 6. 

Taula 14: Factors de competitivitat.  

 GIRONA CATALUNYA ESPANYA 
Preu 2,9 3,6 3,3 

Qualitat 2,3 2,4 2,6 
Innovació 4,6 3,5 4,1 

Personalitzat 3,6 3,4 3,1 
Lliurat a temps 3,8 3,6 3,5 

Servei 3,6 3,9 4,1 
Font: Elaboració pròpia. 

Es pot observar que els números ressaltats en verd són els de la mitjana més baixa dins el 

respectiu marc estudiat, això vol dir que en tots els nivells el factor de la qualitat és el que 

més es prioritza. 
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Els números ressaltats en groc són els de la mitjana més alta dins cada cas d’estudi, 

s’observa que tot i que a Catalunya és el servei; es pot aproximar que en els tres casos el 

factor més desfavorable, el que es dóna menys prioritat, és la innovació. 

Un altre factor a tenir en compte per tal de determinar el grau d’innovació és la inversió que 

les empreses destinen a la Recerca i Desenvolupament (R+D). A continuació, es mostren 

els resultats mitjans de l’enquesta per tal d’observar en un marc comparatiu el 

posicionament dels diferents entorns. 

Aquesta taula mostra les mitjanes segons el percentatge de facturació en R+D, així com la 

mediana d’aquest percentatge. 

Taula 15: Inversió en R+D  

 GIRONA CATALUNYA ESPANYA 
Mitjana en R+D 6,73 3,64 4,61 

Mediana en R+D 2 2 2,5 

Font: Elaboració pròpia. 

Es pot observar que en termes mitjans sense tenir en compte la proporció que representa 

cada entorn, ens dóna que Girona és la que més inversió fa en R+D això pot voler dir que la 

posició de Girona en innovació és la pitjor i s’està intentant millorar invertint més o 

simplement millorar-la. 
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5. RESULTATS 

5.1. Producte 

Per observar aquest apartat, s’han estudiat els paràmetres de l’enquesta relacionats amb el 

producte. Primerament, s’ha de veure si s’han introduït nous productes o millores 

significatives en un producte existent a nivell d’empresa.  

Gràfic 1: Empreses que han llençat nous productes i el % de facturació d’aquests.   

 

Font: Elaboració pròpia. 

Es mostra que el 72% de les empreses ha introduït alguna novetat en el producte a nivell 

espanyol mentre que Catalunya té un valor lleugerament superior i Girona inferior, una 

tendència que també s’ha vist a l’alça, en comparació als altres anys. El percentatge de 

facturació dels que han llençat nous productes es veu clarament com representa un 

percentual baix ja que tots tres entorns estan al voltant del 20% de la facturació total.  
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Gràfic 2: Temps de desenvolupament i impacte ambiental dels nous productes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia. 

També, es pot observar que el desenvolupament del producte té un període curt, el 70% de 

les empreses el desenvolupa en un interval d’un any. Per últim, considerar que l’impacte 

ambiental d’aquest nou producte, segons les empreses, representa una millora clara en 

aquest aspecte.  
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Seguidament, es pot observar si aquests nous productes són nous pel mercat i quina 

repercussió en el percentatge de facturació  tenen. 

Gràfic 3: Empreses que han llençat nous productes pel mercat i el % de facturació d’aquests.  

 

Font: Elaboració pròpia. 

Tal i com es pot observar en la gràfica anterior Girona avantatja a Catalunya i Espanya 

respecte a llençar nous productes que són nous pel mercat, una xifra que ronda el 70% però 

tampoc es pot considerar les altres dues molt baixes ja que la més baixa, Espanya, està al 

57%. Tot i que el lligam econòmic que s’inclou en percentatge de facturació per l’empresa 

veiem que en els tres casos és inferior al 20%. 
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Finalment, es mostra si els productes que estan en producció porten més de 10 anys 

produint-se, així com el percentatge de la facturació que representa.  

Gràfic 4: Productes que es produeixen fa més de 10 i el % de facturació que representen. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Tot i que hi ha diferències, es pot remarcar que les tres zones basen la seva producció en 

productes que ja fa més de 10 anys que tenen en fabricació, i queda reflectit en el 

percentatge de facturació que representa ja que estan al voltant del 60% respecte el total. A 

més, s’ha dit que el factor de competivitat més important és la qualitat per la qual cosa, es 

pot lligar amb el fet que un producte ja conegut és més fàcil produir-lo amb qualitat que un 

producte recent incorporat, per tant es pot dir que la tendència és lògica.  
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Gràfic 5: Espai geogràfic vs tipologia de producte.          

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Gràfic 6: Espai geogràfic vs facturació de la tipologia de producte.         

 

Font: Elaboració pròpia. 
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5.2. Serveis 

En aquest apartat, s’observarà l’afectació dels serveis i la seva situació en el teixit 

empresarial als diferents nivells estudiats. Primerament, es mostrarà el percentatge 

d’empreses que han aportat nous serveis amb el percentatge que representa així com la 

comparació per aquestes empreses del que representa aquest nou servei respecte la seva 

facturació total. 

Gràfic 7: Nous serveis i el % de facturació que representen. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Analitzant les gràfiques, es mostra com Espanya encapçala la incorporació de nous serveis 

així com aquests representen quasi el 30% de la seva facturació, mentre que a Girona 

s’observa que un 21% de les empreses enquestades ha incorporat nous serveis i que els hi 

ha suposat al voltant d’un 11% de la seva facturació. 
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Gràfic 8: Tipologia de serveis a Girona.       

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Gràfic 9: Tipologia de serveis a Catalunya.       

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Gràfic 10: Tipologia de serveis a Espanya.       

 

Font: Elaboració pròpia. 

En les taules anteriors, es pot observar, la diferent oferta de serveis i el percentatge d’ús  en 

els diferents marcs d'estudi per observar quines tipologies tenen més ús.  

A nivell general, el servei més ofert és el Disseny, consultoria, planificació del projecte ja té 

un sentit lògic, l’assessorament a l’hora de desenvolupar un projecte és un factor important 

que s’ha de tenir en compte ja que les empreses volen assegurar les inversions amb els 

projectes que desenvolupen. També, tenen nivells alts Documentació tècnica i Muntatge i 

industrialització del producte, dos serveis necessaris si es vol treure un rendiment alt al que 

s’estigui comercialitzant.  

A nivell gironí, justament Muntatge i industrialització del producte és el que té un valor més 

alt superant el 40% d’empreses que l’ofereixen, entenent que la manufacturera gironina 

ofereix un producte que es complementa amb aquest servei. En contraposició, l’Explotació 

de productes / equips per / a la planta del client és el nivell més baix, amb el 0% d’empreses 
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5.3. Procés  

A la gràfica s’observa com en el conjunt de regions no hi ha una diferència percentual pel 

que fa a la implementació de processos nous, tot i que s’ha de remarcar que Girona mostra 

el nivell més baix en l’ús d’aquests processos. 

Gràfic 11: Implementació d’algun tipus de procés a les regions.       

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

15% 
21% 18% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Girona Catalunya  Espanya 



Estudi del comportament innovador de l’empresa gironina. Un cas d’estudi.  
 

 35 

5.3.1. Robòtica i automatització 

L’apartat de robòtica i automatització representa la implementació de diferents tecnologies 

en l’àmbit mencionat. En general, es pot observar que Girona destaca en les tecnologies de 

seguretat així com no té presència en els mètodes de programació intuïtius multi-modals. 

Gràfic 12: Robòtica i automatització a Girona.      

 

Font: Elaboració pròpia. 

Gràfic 13: Robòtica i automatització a Catalunya.       

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Gràfic 14: Robòtica i automatització a Espanya.       

 

Font: Elaboració pròpia. 

A més, es pot observar la poca diferència entre els diferents entorns pel que fa a les 
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metalls. 

A continuació, es realitzarà un estudi general més profund de les dues tipologies més 
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Gràfic 15: Informació sobre robots industrials i sistemes automatitzats de manipulació. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

49% 

42% 

16% 

2% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Robots industrials i sistemes automatitzats 
de manipulació (d'eines o peces) 

Tecnologies per la seguretat operari-
màquina (llocs de treball segurs, robots 

Sistemes de gestió d'emmagatzament 
automatitzat (WHS), logística interna i 

Mètodes de programació intuïtius multi-
modals 

E
S

PA
N

YA
 

16.7% 

83.3% 

11.6% 
25.7% 

58.9% 

3.8% 

64.0% 
36.0% 

5.3% 
34.2% 

60.5% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

SI NO X - 1990 1991 - 
2000 

2001 - 
2010 

2011 - 
2012 

SI  NO BAIX MITJÀ ALT 

Introducció prevista 
al 2015 

Any d'introducció Actualització desde 
2009 

Estimació del seu ús potencial 

NO SI 

Robots industrials i sistemes automatitzats de manipulació (d'eines o peces)  



Estudi del comportament innovador de l’empresa gironina. Un cas d’estudi.  
 

 37 

El gràfic mostra com les empreses que no compten amb robots industrials tampoc tenen 

previst una introducció prevista pròximament. Les empreses que ho tenen implementat 

mostren com el seu ús potencial és alt, s’han introduït dins els últims 15 anys així com un 

64% ha actualitzat aquesta tecnologia des de 2009. 

Gràfic 16: Informació sobre tecnologies per la seguretat operari-màquina. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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5.3.2. Maquinària i tecnologies de producció 

Aquest apartat fa referència a la maquinària i tecnologies de producció que conformen el 

conjunt de tècniques per millorar la fabricació i procés de fabricació.  

Gràfic 17: Maquinària i tecnologies de producció a Girona.       

 

Font: Elaboració pròpia. 

Gràfic 18: Maquinària i tecnologies de producció a Catalunya. 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Gràfic 19: Maquinària i tecnologies de producció a Espanya.       

 

Font: Elaboració pròpia. 
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A continuació, es realitzarà un estudi més profund de la tipologia més estesa en l’àmbit 

general. 

Gràfic 20: Informació sobre tècniques de procés per materials compòsits. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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5.3.3. Digital i TIC 

En aquest apartat anomenat Digital i TIC es poden observar les diferents implementacions 

de tecnologies relacionades amb el món virtual i de les comunicacions. 

Gràfic 21: Digital i TIC a Girona.       

 

Font: Elaboració pròpia. 

Gràfic 22: Digital i TIC a Catalunya.       

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Gràfic 23: Digital i TIC a Espanya.       

 

Font: Elaboració pròpia. 
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El gràfic posterior mostra la tecnologia més implementada, en un estudi més profund.  

Gràfic 24: Informació sobre intercanvi de programació de la producció amb altres companyies. 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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5.4. Organitzativa 

En el gràfic posterior es pot observar com la introducció d’algun tipus de concepte 

organitzatiu a les regions estudiades té un nivell relativament baix tot i que a Espanya 

s’acosta al 50%. 

Gràfic 25: Implementació d’algun tipus de concepte organitzatiu a les regions.       

 

Font: Elaboració pròpia. 
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5.4.1. Organització de la producció 

L’apartat organització de la producció engloba les tipologies referides a l’organització del 

procés de producció.  

Gràfic 26: Organització de la producció a Girona.       

 

Font: Elaboració pròpia. 

Gràfic 27: Organització de la producció a Catalunya.       

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Gràfic 28: Organització de la producció a Espanya.       

 

Font: Elaboració pròpia. 
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A continuació, es realitzarà un estudi més profund dels mètodes de manteniment productiu 

total. 

Gràfic 29: Informació sobre els mètodes de manteniment productiu total. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

El gràfic anterior mostra com no hi ha intenció d’introduir el mètode per part de les empreses 

que no el posseeixen. D’altra banda, les empreses que l’usen l’han actualitzat recentment tot 

i fer-ne un ús mitjà en la meitat dels casos. 
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5.4.2. Organització del treball 

L’apartat següent mostra els aspectes de l’organització en el treball, englobant la manera de 

treballar. 

Gràfic 30: Organització del treball a Girona.       

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Gràfic 31: Organització del treball a Catalunya.       

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Gràfic 32: Organització del treball a Espanya.       

 

Font: Elaboració pròpia. 
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A continuació, es mostra la tipologia instruccions de treball estandaritzades i detallades. 

Gràfic 33: Informació sobre instruccions de treball estandaritzades i detallades. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Les empreses que no tenen la tipologia, majoritàriament tenen previst la seva introducció. Es 

tracta d’una tipologia d’ús potencial alt, per tant actualitzada recentment entre les empreses 

que la utilitzen.  
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5.4.3. Estandardització i auditoria 

Aquesta tipologia engloba els factors referents a normativa d’organització (normes per tal 

d’aconseguir una igualtat entre empreses) i els estudis que donen informació d’aquestes. 

Gràfic 34: Estandardització i auditoria a Girona.       

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Gràfic 35: Estandardització i auditoria a Catalunya.       

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Gràfic 36: Estandardització i auditoria a Espanya.       

 

Font: Elaboració pròpia. 

A nivell gironí, es pot concloure en general que aquesta tipologia és molt desigual pel que fa 

els factors que la conformen ja que el control visual i la ISO 9001 estan percentualment en 

bones xifres, 57% i 64% respectivament. El control visual degut que la seva implementació 

suposa un avantatge de control mentre que la ISO 9001 és un certificat diferenciador que 

aporta un avantatge competitiu a l’empresa que l’aconsegueix. Pel costat negatiu, la manca 
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A continuació, es realitzarà un estudi més profund de la ISO 9001, la tipologia més 

implementada.  

Gràfic 37: Informació sobre ISO 9001. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

El gràfic mostra com no hi ha previsió d’aconseguir la ISO per part de les empreses que no 

la tenen. Les empreses que tenen la certificació en fan un ús alt, així com la mantenen 

actualitzada, essent la seva introducció dins els últims 25 anys. 
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5.4.4. Gestió dels recursos humans 

Aquest apartat exposa la implementació de tècniques o mètodes que milloren la relació de 

l’empleat amb el seu entorn laboral així com per explotar les seves qualitats en els camps de 

la creativitat i innovació. 

Gràfic 38: Gestió dels recursos humans a Girona.       

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Gràfic 39: Gestió dels recursos humans a Catalunya.       

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Gràfic 40: Gestió dels recursos humans a Espanya.       

 

Font: Elaboració pròpia. 

A Girona destaca el Temps de treball dedicat a la creativitat i la innovació amb un 40% 
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mantenen semblants, degut segurament a una ideologia empresarial comuna o una 

imposició del govern central per tal d’adoptar o no certes millores. 
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A continuació s’estudiarà en profunditat el temps de treball dedicat a la creativitat i la 

innovació. 

Gràfic 41: Informació sobre temps de treball dedicat a la creativitat i la innovació. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

El gràfic anterior mostra com no hi ha previsió d’introducció d’aquesta metodologia pels qui 

no la utilitzen. D’altra banda, no queda clar que els que la utilitzen en facin un ús potencial 

alt, tot i haver-la actualitzat recentment i ser d’introducció menor a 15 anys majoritàriament.  
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5.5. Eco 

En el gràfic anterior es pot observar com la introducció d’alguna tipologia eco a les regions 

estudiades és bastant semblant, mantenint-se amb valors baixos rondant al 30% (valor 

màxim a Catalunya), essent Girona la cuera amb un 25%. 

Gràfic 42: Implementació d’alguna tipologia eco a les regions.       

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Aquest apartat s’enfoca a l’ús de tecnologies saludables pel medi ambient o mètodes per tal 

d’agredir menys el medi ambient amb les tecnologies ja existents. 

Gràfic 43: Tipologies Eco a Girona.       

 

Font: Elaboració pròpia. 

Gràfic 44: Tipologies Eco a Catalunya.       

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Gràfic 45: Tipologies Eco a Espanya.       

 

Font: Elaboració pròpia. 

Es destaca, a Girona, l’ús de bombes altament eficients degut que paral·lelament a ajudar el 

medi ambient també provoca un estalvi al consum energètic que comporta un estalvi de 
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comparació a Girona, a Espanya i Catalunya.  
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5.6. Síntesi 

Per tal d’analitzar les dades recollides amb anterioritat, s’englobaran les diferents 

conclusions en apartats. 

Factors de competitivitat: La innovació a Girona en relació als altres factors de competitivitat 

es posiciona en darrer lloc, es tendeix per davant de tot a oferir una bona qualitat, mantenint 

una línia continuista. A més, existeix el predomini de les empreses familiars i petites que 

segurament han d’optar per la qualitat ja que un factor com la innovació pot requerir una 

forta inversió la qual les empreses no poden fer-hi front, sabent també la tendència 

d’aquestes en altres aspectes com el preu i el servei. També, observant la sectorització de la 

manufacturera gironina es veu que un 30% està formats pel sector de l’alimentació, un 

sector que segons Peneder et al. (2010) té una intensitat d’innovació mitjana-baixa. 

En el marc comparatiu, Girona quedaria en la mateixa posició que Espanya ja que les dues 

regions han resultat tenir els mateixos factors com a prioritaris i no prioritaris. Catalunya 

encapçalaria aquesta classificació ja que el factor de la innovació ocupa el tercer lloc degut a 

tota la zona industrial propera a la ciutat de Barcelona on hi ha multinacionals (entenent que 

realitzen inversions més fortes per mantenir el seu domini). 

Inversió en R+D: La inversió en R+D de l’empresari gironí és el més alt en relació els altres 

entorns però s’ha de tenir en compte que el valor de la mediana és molt inferior al valor de la 

mitjana per la qual cosa, s’ha de pensar que hi ha un conjunt petit de les empreses gironines 

que inverteix molt en R+D mentre que la resta ho fa en valors més baixos, com que el 

nombre d’empreses participants és petit en comparació, per exemple Espanya, els valors de 

la mitjana es disparen, també passa en menor grau al marc de Catalunya. Si s’observa 

aquesta mediana, es veu que els valors són aproximats a totes les regions per la qual cosa 

es conclou que Espanya està un punt per sobre, però que la inversió en R+D és bastant 

simètrica en totes les regions. 

Producte: L’índex d’innovació de producte ens dóna que a Girona seguint la tendència lògica 

descrita en els factors de competitivitat opta en un major grau pels productes que es 

produeixen fa més de 10 anys, tenint en compte que el factor de competitivitat determinant 

és la qualitat, ja s’ajusta amb el fet que produir un producte durant molt de temps formi part 

d’una política d’empresa que opti per la qualitat.  
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Tot i que les altres opcions ja sigui el fet de llençar nous productes al mercat o nous 

productes innovadors pel mercat no equidistin molt dels resultats dels productes que ja 

porten 10 anys en producció, s’ha de puntualitzar que en percentatges de facturació si hi ha 

una clara diferència on els productes que ja porten 10 anys en producció ocupen un 55% de 

la facturació. 

En el marc comparatiu de les regions, observar com la tendència és pràcticament la mateixa 

sense haver-hi diferències substancials a comentar, observant una tendència comuna. 

Serveis: L’índex d’innovació de servei ens dóna que a Girona la implementació d’un nou 

servei és la més baixa del marc comparatiu, representant aquests nous serveis un 

percentatge baix de facturació, donat que aquests nous serveis són béns complementaris a 

l’activitat principal de l’empresa, i l’empresa gironina està formada principalment per petites 

empreses de caràcter familiar i del sector de l’alimentació, es pot trobar la raó per la qual 

aquest tipus no està molt establert. 

S’analitza en la implementació de tipologia de servei, la més estesa és la de Muntatge i 

industrialització del producte, pel fet que segurament els sectors més forts (després de 

l’alimentació) són la de Productes metàl·lics i Productes informàtics, electrònics i òptics, per 

la qual cosa s’entén que es tracta de dos sectors que oferten productes que segurament han 

de tenir una instal·lació prèvia. A més, tal com s’ha vist als factors de competivitat el servei 

està bastant ben valorat per la qual cosa també l’empresa impulsa les diferents tipologies 

trobant raonable que les més esteses tinguin a veure amb aspectes de muntatge i posta a 

punt, ja que el comprador segurament no té la formació necessària per muntar grans 

màquines i posar-les en marxa. D’altra banda, observar que les tipologies menys esteses 

són les relacionades amb aspectes financers, informàtics i d’organització (entenent que 

són serveis ofertats per l’empresa cap a un client), es pot entendre que l’empresa 

compradora ja disposa de recursos per tenir aquests apartats coberts, i no és necessari 

contractar un servei exterior per tal de per exemple: desenvolupar software quan ja poden 

fer-ho els propis informàtics de la companyia o fer una planificació de producció quan ja es 

disposa d’un departament o una persona encarregada de realitzar la tasca. 

En conclusió, ja es veu que Girona té un nivell d’innovació baix en percentatge però similar 

els altres sectors estudiats rondant tots entre el 20-30% de nous serveis adoptats. Hi ha una 

tendència cap a serveis requerits pels sectors predominants i no s’observa que es busqui 

cap diferenciació especial respecte les altres regions, oferint pràcticament el mateix i amb el 

mateix nombre. 
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Procés: L’índex d’innovació del procés ens dóna a entendre que l’ús de nous processos en 

l’àmbit gironí percentualment és baix tot i que en la comparativa amb les altres regions es 

tenen valors semblants, segurament aquests percentatges baixos en aquesta enquesta del 

2012 es donen pel fet que moltes d’aquestes tecnologies s’haurien adoptat amb anterioritat i 

a causa de la crisis actual tampoc s’ha realitzat una inversió en aquest apartat. 

Dins la tipologia Robòtica i automatització, la més implementada és Tecnologies per la 

seguretat operari-màquina degut a la continua millor de la normativa de seguretat i higiene 

laboral, cosa que comporta que les empreses hagin de fer un seguit de canvis per adaptar-

se a la nova normativa, tot i que s’ha d’afirmar que no es té previst una implementació alta 

pel 2015 per part de les empreses que no ho posseeixen. Una altra bastant incorporada és 

Robots industrials i sistemes automatitzats de manipulació (d’eines o peces), tipologia 

estesa degut a l’ús de torns i fresadores automatitzats per donar lloc a processos més ràpids 

i òptims, tipologia en contínua actualització tal i com s’ha observat anteriorment. Cal afegir, 

que la tecnologia menys usada és Mètodes de programació intuïtius multi-modals  degut 

segurament per dos motius: les màquines ja porten un sistema prou ràpid i eficaç de 

comandament o les empreses ja formen un personal capaç de fer la feina sense haver de 

recórrer a nous centres de comandament.  

El segon grup observat és Maquinària i tecnologies de producció, on tot i haver-hi un 

percentatge d’ús baix, la més implementada des d’un punt de vista general (degut al baix 

percentatge s’ha optat per estudiar més profundament la tipologia més rellevant) és 

Tècniques de procés per materials compòsits  degut que les empreses treballen molt 

amb materials compòsits, ja sigui formigó, fibres o tot tipus de mescla material a nivell 

macroscòpic, visualitzant que el seu ús potencial és alt i  amb una contínua actualització. 

L’últim grup és Digital i TIC, on els diferents valors entre marcs d’estudi són bastant 

similars, amb percentatges baixos rondant els valors més alts el 25%, aquests baixos 

percentatges deguts al caràcter sectorial on els sectors predominants no opten per aquesta 

tecnologia. La més implementada és Intercanvi de programació de la producció amb 

altres companyies tenint en compte que les empreses tal i com s’ha vist als factors de 

competivitat no opten clarament per la innovació, sovint l’intercanvi amb altres companyies 

proporciona una innovació sense haver de fer una gran inversió. 

En conclusió, l’empresa de Girona innova poc en el procés al no tractar-se d’un factor 

important en la seva tendència ja que sol ser on la inversió és més alta. La tendència és 

anar cap a processos automatitzats utilitzant robots o sistemes de control automàtics així 



Estudi del comportament innovador de l’empresa gironina. Un cas d’estudi.  
 

 63 

com tenint molt de compte amb les tecnologies que ajudin a crear un ambient de treball 

segur. 

Organitzativa: L’índex d’innovació en els conceptes organitzatius té uns valors més alts 

degut que el tema organitzatiu comprèn totes les mesures d’optimització temporal del procés 

de fabricació així com aspectes de certificats que regulen l’empresa. Girona amb un 32% 

d’ús de nous conceptes organitzatius és la regió cuera amb sis punts de diferència respecte 

Catalunya i deu respecte Espanya, concloent que pesa molt l’empresa petita a Girona. 

El primer grup observat és Organització de la producció, on tot i que no hi ha molta 

diferència entre tipologies establertes Girona té Mètodes de manteniment productiu total 

(TPM) com a mesura més implementada. Aquesta mesura tot i com s’observa anteriorment 

essent el seu ús potencial mitjà, es pot concloure que és necessària degut que buscar 

optimitzar l’ús de recursos és un bon sistema per tenir una estructura econòmica viable. A 

més a més, les altres dues tipologies més empleades són les relacionades amb la qualitat i 

personalització pel client, la qual cosa ja lliga i s’argumenta amb els factors de competivitat.  

El segon grup observat és Organització del treball, el grup amb més percentatges elevats 

degut que els tipus són més conceptes o maneres de fer que no inversions. Dins aquesta 

tipologia s’ha de destacar Instruccions de treball estandaritzades i detallades, amb molta 

presència (al voltant del 70%) degut que donar les ordres de manera concisa i igual per tot el 

treballador ajuda a optimitzar recursos i en empreses on s’aposta per la qualitat tenir un 

sistema clar fa que sigui més fàcil aconseguir aquests requisits. 

El tercer grup observat és Estandardització i auditoria on destaquen les diferents 

normatives, situant-se la més implementada la ISO 9001 (auditoria de gestió de qualitat), 

representant un caràcter distintiu i avantatjós respecte els competidors assegurant una 

manera de treball idònia i garantint així que la qualitat es valora i no només en el producte 

sinó en el conjunt de l’empresa. També, està bastant estesa la ISO 14001 donant a la 

companyia un compromís amb la gestió mediambiental. En contraposició, queda la ISO 

50001:2001 de la gestió d’energia, que queda totalment inutilitzada segurament per no ésser 

de caràcter obligatori ni distintiu respecte els competidors. 

L’últim grup observat és Gestió dels recursos humans on tot hi haver-hi un ús baix, Girona 

es manté com a capdavantera en l’ús de la tipologia més estesa. Aquesta és Temps de 

treball dedicat a la creativitat i la innovació, té un ús mitjà, tot i que les empreses 

gironines que l’usen solen anar-la millorant ja que s’aprofita la reunió amb el personal per fer 
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suggeriments i dedicar temps a la millora de diferents conceptes o es munta algun tipus de 

correspondència entre els treballadors i el departament d’innovació per tal de fer partícip al 

treballador amb les decisions de l’empresa. 

En conclusió, el nivell d’innovació organitzativa Girona és baix. Es segueix una tendència 

cap a l’adquisició de normatives ISO per tal de buscar la diferenciació respecte als 

competidors així com tenir una estructura empresarial on s’optimitzin els recursos amb plans 

de producció i amb comunicació d’ordres concís i clar, i buscant fer de l’empresa un lloc on 

cada treballador pugui dir la seva opinió tot buscant la cohesió per tal d’augmentar la 

productivitat. 

Eco: L’índex d’innovació en eco té uns valors baixos degut que el tema ecològic és un 

concepte de recent incorporació tant en evolució tecnològica per una bona implementació i 

un rendiment d’ús òptim, com pel fet que normativament no es tracta d’un tema obligatori i 

no és diferenciador per millorar el posicionament d’una empresa més amunt respecte una 

altra. Girona amb un 25% és la regió cuera, però sense tenir molta diferència amb les altres 

regions, degut segurament a la normativa vigent ja que les regions estudiades formen part 

d’un mateix territori. 

Les diferents tipologies eco tenen una implementació baixa en el que serien les noves 

tecnologies d’ús innovador ja que les més implementades s’utilitzarien ja fa més temps però 

no amb l’objectiu principal ecològic, sinó per un fet més d’estalvi energètic el que repercuteix 

en la factura energètica de l’empresa, aquests tipus són el tractament energètic com la 

recuperació d’energia, ús de soldadures a baixa temperatura i bombes altament 

eficients. Altrament, els valors en el marc comparatiu són molt semblants amb les altres 

dues regions. 
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6. CAS D’ESTUDI 

En aquesta part del treball es realitzarà un estudi particular d’una indústria manufacturera de 

la província de Girona per tal d’analitzar el seu nivell en l’apartat d’innovació. 

Aquest estudi constarà de dues parts. La primera part serà un anàlisi de la situació de 

l’empresa utilitzant de guia l’enquesta europea d’innovació en producció (Fraunhofer ISI, 

2012), per tal de tenir uns resultats per a saber el posicionament respecte la mitjana de 

l’entorn. La segona part recollirà un seguit de millores en les tipologies on sigui necessària, 

en aspectes generals. 

L’empresa escollida pel cas d’estudi serà COMEXI GROUP. 
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6.1. Justificació de l’elecció  

L’elecció de l’empresa pel cas d’estudi es basa en l’anàlisi per tal de trobar una opció més 

representativa en el teixit empresarial gironí i que tingui un ventall de possibilitats més gran.  

L’empresa escollida forma part del sector de la Maquinària i equips mecànics. La següent 

figura mostra algun aspecte representatiu del sector. 

Figura 8: Figura informativa del sector escollit.       

 

Font: Informe anual sobre la indústria a Catalunya (2013), Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI). 

Tal i com s’observa en la figura anterior el sector és informatiu sobre el bon funcionament de 

l’economia de la regió així com un sector important degut que d’ell en depenen molts 

d’altres. A Catalunya, el sector ocupa el 5,8% de la indústria catalana, representant el 30% 

del sector a nivell d’Espanya. Amb un volum de negoci proper als quatre mil milions d’euros 

ocupa a 23.558 persones, donant més motiu d’escollir una empresa del sector. 

A més, el 90% de les empreses del sector inverteixen en R+D el que els hi suposa de 

mitjana un 4% de la facturació total amb un 41% de les empreses invertint més de 300.000 

euros en l’àrea d’innovació (Informe anual sobre la indústria a Catalunya, 2013). 
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Comexi Group en aquest sector es mostra com una empresa puntera ja que és la 19a 

classificada d’una llista de més de 7000 empreses, apareixent com a segona empresa 

catalana en actiu. En un segon nivell, l’empresa forma part del 28.9, Fabricació d’altra 

maquinària per úsos específics, en aquest nivell ja és la tercera empresa i la primera 

catalana. Finalment a nivell final, forma part del 28.96, Fabricació de maquinària per les 

indústries del plàstic i el cautxú, on és líder. 

A continuació, unes taules representatives del posicionament de Comexi dins les diferents 

agrupacions sectorials.  

Taula 16: Rànquing del sector NACE 28.Maquinària i equips mecànics. 

Posició Nom de la companyia Ciutat Beneficis en milers 
d’euros 

1. VESTAS NACELLES SPAIN SA VIVEIRO 650.846 

2. JOHN DEERE IBERICA SA GETAFE 638.726 

3. ZARDOYA OTIS, SA MADRID 576.714 

4. SCHINDLER, SA ZARAGOZA 346.290 

5. ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA HERNANI 333.903 

6. FAGOR ARRASATE SDAD COOP ARRASATE/MONDRA
GON 269.081 

7. ACCIONA WINDPOWER SA EGUES 262.222 

8. SKF ESPAÑOLA SA TUDELA 221.702 

9. ABB SISTEMAS INDUSTRIALES SA 
(EXTINGUIDA) 

SANT QUIRZE DEL 
VALLES 144.507 

10. FLOWSERVE SPAIN SL COSLADA 131.855 

11. FIBERBLADE NORTE SA 
(EXTINGUIDA) ALTSASU/ALSASUA 112.213 

12. ULMA C Y E S COOP OÑATI 102.853 

13. VESTAS BLADES SPAIN SLU DAIMIEL 102.311 

14. M TORRES DISEÑOS INDUSTRIALES 
SA 

NOAIN (V 
ELORZ)/NOAIN 
(ELORTZIBAR) 

100.047 

15. KOXKA C.E. SOCIEDAD ANONIMA 
(EXTINGUIDA) PAMPLONA/IRUÑA 98.125 

16. ULMA PACKAGING SDAD COOP OÑATI 97.842 

17. VESTAS TORRES SPAIN SL 
(EXTINGUIDA) ZARAGOZA 92.890 

18. ARITEX CADING SA BADALONA 84.014 

19. COMEXI GROUP INDUSTRIES SA RIUDELLOTS DE LA 
SELVA 83.779 

20. DANOBAT S.COOP ELGOIBAR 82.322 

Font: Elaboració pròpia. 
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Taula 17: Rànquing del sector NACE 28.9.Fabricació d’altra maquinària per usos específics.  

Posició Nom de la companyia Ciutat Beneficis en milers 
d’euros 

1. FAGOR ARRASATE SDAD COOP ARRASATE/MONDRAG
ON 269.081 

2. M TORRES DISEÑOS INDUSTRIALES 
SA 

NOAIN (V 
ELORZ)/NOAIN 
(ELORTZIBAR) 

100.047 

3. COMEXI GROUP INDUSTRIES SA RIUDELLOTS DE LA 
SELVA 83.779 

4. FAGOR INDUSTRIAL S. COOP. OÑATI 78.438 

5. LORAMENDI S COOP VITORIA-GASTEIZ 74.058 

6. GIRBAU SA VIC 71.000 

7. BOSCH REXROTH SL MADRID 68.163 

8. GE ENERGY SPAIN SL. CASTELLBISBAL 57.881 

9. BUHLER SA PINTO 49.794 

10. PASABAN SA TOLOSA 42.147 

11. TALLERES ZITRON, SA GIJON 41.018 

12. HIPERBARIC SA BURGOS 38.943 

13. INVESTRONICA SISTEMAS S.A. 
(EXTINGUIDA) MADRID 36.979 

14. INOXPA SA BANYOLES 35.328 

15. SAMOA INDUSTRIAL SA GIJON/XIXON 35.315 

16. GOROSTIDI SA (EN LIQUIDACION) IBARRA 32.982 

17. BIELE SA AZPEITIA 32.572 

18. PUTZMEISTER IBERICA SA MADRID 32.279 

19. JOFEMAR SAU. PERALTA 28.738 

20. VOITH PAPER SA IBARRA 28.496 

Font: Elaboració pròpia. 
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Taula 18: Rànquing del sector NACE 28.96.Fabricació de maquinària per les indústries del plàstic i cautxú. 

Posició Nom de la companyia Ciutat Beneficis en milers 
d’euros 

1. COMEXI GROUP INDUSTRIES SA RIUDELLOTS DE LA 
SELVA 83.779 

2. MECANOPLASTICA SOCIEDAD 
ANONIMA IRUN 14.176 

3. TALLERES PENA SL BADALONA 11.773 

4. UROLA SOC COOP LEGAZPI 9.421 

5. COOP INDUSTRIAL EGURKO (EN 
LIQUIDACION) ZUMAIA 9.392 

6. CREATIVIDAD Y DISENO SL 
(EXTINGUIDA) IBI 9.365 

7. MATRIX SA RIPOLL 6.653 

8. MOLDES GBC SL BARBERA DEL 
VALLES 5.736 

9. ORTZA SOCIEDAD COOPERATIVA 
INDUSTRIAL HUARTE/UHARTE 5.525 

10. EUROTECNO, SA (EN LIQUIDACION) SANT FOST DE 
CAMPSENTELLES 5.291 

11. AND OR SA CORIA DEL RIO 4.992 

12. K C M SL SANT BOI DE 
LLOBREGAT 4.606 

13. MATRIVAL SL BENIPARRELL 4.603 

14. HEROLSE SA BARBERA DEL 
VALLES 4.082 

15. IBAÑEZ EXTRUSORAS SL QUART DE POBLET 4.029 

16. PLASTICOS BARCIA SL MOS 3.817 

17. CRONOPLAST SL ABRERA 3.465 

18. SWIT PACKAGING SL CELRA 2.637 

19. CONSTRUCCIONES MECANICAS 
RAFAL SL TUDELA 2.568 

20. MAYPRO SA VIC 2.564 

Font: Elaboració pròpia. 

L’evolució del sector tal com s’ha vist mostra un creixement de les exportacions així com 

dels preus, mentre que la tendència negativa d’ocupació i producció no són preocupants ja 

que les empreses tendeixen a créixer tot i aquests aspectes negatius, ja que elements com 

la personalització del producte permeten més ventall de mercat. 
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6.2. Descripció de COMEXI GROUP  

Comexi Group és un proveïdor de maquinària a la indústria de l’embalatge flexible. Empresa 

de propietat i gestió familiar fundada l’any 1954, actualment un proveïdor referent a nivell 

global amb més de 400 empleats i dues fàbriques (una a Girona i l’altre a Brasil).  

A continuació es pot veure gràficament una descripció històrica de l’empresa. 

Figura 9: Descripció històrica de Comexi Group.       
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Font: Comexi Group web. 
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L’empresa Comexi Group està formada per diferents marques les quals s’exposen a 

continuació. 

Taula 19: Marques comercials de Comexi.       

Marca Descripció 

 
Comexi – Flexogràfiques 

Marca comercial especialitzada en 

impressores flexogràfiques del sector de 

l’envàs i l’embalatge flexible.  

 
Comexi - Offset 

Marca comercial de màquines d’impressió 

offset per a material flexible. 

 
Nexus- Laminadores 

Marca comercial especialitzada en la 

fabricació de solucions de laminació, amb 

solvents i sense. 

 
Proslit- Talladores i 

rebobinadores 

Marca comercial especialitzada en la 

producció de sistemes de tall i rebobinatge 

de film plàstic, paper i alumini en bobina. 

 
Enviroxi – Perifèrics 

Marca comercial per donar resposta a les 

necessitats mediambientals i per complir les 

normatives amb el medi ambient i d’emissió 

de contaminants. 

Font: Elaboració pròpia. 
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A continuació, s’exposa una taula amb informació general sobre Comexi. 

Taula 20: Informació general de Comexi.       

Nom de l’empresa Comexi Group Industries 

Any de fundació 1954 

Sector CNAE  Cautxú i plàstics (codi 28.96) 

Seu general Riudellots de la Selva (Girona), Espanya 

President de l’empresa Manel Xifra 

Nombre d’empleats  351 (2013) 

Facturació en l’últim exercici 83.778.548 € (2013) 

Àrea d’actuació Mundial (més de 70 països) 

Font: Elaboració pròpia. 

Per aprofundir més en aquesta informació donada i per tal de completar la que prové de 

l’enquesta, s’ha optat per realitzar una entrevista al responsable d’innovació de Comexi, per 

tal que respongui a un seguit de preguntes relacionades amb aspectes generals de 

l’empresa com amb preguntes que contenen una temàtica més concreta sobre la innovació 

per així tenir un coneixement més ampli i més proper del que representa la companyia i tenir 

uns resultats més ajustats a la realitat. L’entrevista es va realitzar el 9 de març de 2015 amb 

una durada d’una hora més una breu visita a les instal·lacions on es desenvolupa l’activitat 

industrial. 
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A continuació, es mostra una taula amb un breu resum de l’entrevistat. 

Taula 21: Informació general de l’entrevistat.       

Nom de l’entrevistat Miquel Marcó 

Càrrec Director d’innovació 

Anys a l’empresa 9 anys 

Estudis Enginyer industrial 

Font: Elaboració pròpia. 
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6.3. Anàlisi de resultats 

En el següent apartat, es realitzarà una comparació dels resultats obtinguts amb anterioritat 

sobre el posicionament i la tendència de Girona amb els resultats obtinguts de completar 

l’enquesta per part de Comexi.   

A més, es durà a terme en els casos que esdevingui necessari, la realització d’una proposta 

per millorar la capacitat d’una de les cinc tipologies generals o una de concreta que inclou 

cada branca d’innovació. 

Aquests resultats es continuaran dividint amb els grups ja observats. 

6.3.1. Producte 

La innovació del producte a Comexi, com a tota gran empresa que lidera un sector és vital ja 

que és la pedra angular per la qual s’innovarà en els altres àmbits, tal i com afirma el cap del 

departament d’Innovation Management “la prioritat número 1 és el producte”. 

 L’empresa actualment mostra un producte molt diversificat afirmant produir nous productes 

que a la vegada són nous pel mercat (no tots) així com mantenint la línia de productes que 

es comercialitzen des de fa més de 10 anys.  Tot i  que la gràfica posterior explica millor 

realment quins productes tenen més pes per l’empresa. 

Gràfic 46: Percentatge de facturació depenent de la tipologia del producte.  

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Es pot observar que pràcticament tots els seus ingressos venen dels nous productes 

introduïts en els últims 10 anys, per la qual cosa ja es veu un nivell d’innovació molt alt 

veient una ruptura amb el teixit general de les àrees estudiades, segurament pel fet que el 

sector estudiat ha evolucionat molt més ràpid adoptant noves millores, a part que l’empresa 

estudiada és líder mundial per la qual cosa també es compren aquest nivell d’exigència per 

mantenir-se a dalt de tot. 

D’acord amb les paraules de l’entrevistat comentant el seu producte estrella: “Aquest 

producte seria la impressora flexogràfica que representa un 60% de la facturació, ja que es 

tracta d’una font de recursos que permet també l’evolució en altres àmbits. Recordant el 

platejament de BCG, més que estrella es tractaria d’un producte vaca (alta participació en el 

mercat, baixa taxa de creixement).” Es mostra com aquest producte estrella que representa 

tant per l’empresa ha de tenir una evolució per si no es vol perdre aquesta posició de font de 

recursos per permetre l’evolució de les altres branques de la companyia. 

També, s’observa que el temps mitjà de desenvolupament d’un nou producte són 

aproximadament 3 anys mentre que la mitjana mostra com el 70% ho desenvolupa en el 

primer any, això degut que el producte de Comexi requereix d’un projecte de dimensions 

considerables enfront a sectors on el producte ofertat és molt més senzill. A més, seguint la 

tendència de causar un bon impacte mediambiental s’adopten mesures com reducció de risc 

de salut per l’usuari, reducció del consum d’energia i reducció del impacte ambiental quan 

s’usen combustibles. 

Finalment, citant les paraules de l’encarregat de Comexi sobre si els productes es 

desenvolupen amb altres empreses: “Depèn del projecte, bàsicament són empreses 

subcontractades de consumibles amb el qual s’estableix una relació pel desenvolupament 

de producte. Per exemple, estem valorant sistemes de vídeo i tractament d’imatges a través 

d’intel·ligència artificial per la maquinària per tal de visualitzar el procés mentre s’executa 

(empresa Israel i Alemanya). També, base aigua amb fabricants de tintes i adhesius i 

laminació amb HP.”  Es pot confirmar que Comexi desenvolupa la totalitat del producte 

deixant a part els consumibles que conformen la impressora tals com les tintes, dispositius 

externs. 
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Taula 22: Resum de l’anàlisi de resultats de la tipologia d’innovació del producte de Comexi. 

Índex d’innovació  ALT amb un potencial alt. 

Justificació El 70% de la seva facturació es deu a la introducció de nous 

productes en l’interval dels últims 10 anys. 

Aspectes òptims 

(apartat 7.4) 

• Prioritat absoluta en el producte. 

• Constant evolució del producte. 

• Impacte mediambiental positiu. 

• Desenvolupament del producte propi. 

Aspectes a millorar 

(apartat 7.5) 

• Temps de gestació del producte. 

• Desenvolupament dels complements del producte. 

• Diversificar la dependència d’ingressos dels nous 

productes. 

Comentari Els ítems relacionats amb el producte són bons i assenyalen un 

bon grau d’innovació essent els aspectes a millorar d’un grau 

d’importància menor als aspectes òptims. 

Font: Elaboració pròpia. 

6.3.2. Serveis 

Comexi té una bona infraestructura de serveis que tal i com ens comenta el cap d’innovació 

de l’empresa es pot definir com: “Els serveis de Comexi són semblants als de les altres 

empreses (telèfon 24h, recanvis propers, convenis amb proveïdors). Els trets distintius són 

qualitatius i que la gent que realitza el servei compta amb una formació més bona (en 

comparació a Itàlia, per exemple). També oferim manteniment preventiu i formació per varis 

col·lectius (estudiants FP, empresa client, empresa no client. També assumim 

assessorament de projectes per altres empreses”.  A més a més, s’afegeix que el servei és 
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més encarat a complementar el producte. Pel que fa a la formació l’entrevistat cita “S’ofereix 

formació per estudiants de FP. L’altra formació que s’ofereix per gent del sector/clients: 

formació segons nivell, enviar gent a l’empresa per formar/renovar coneixements, gent 

sense maquinària, també es pot formar, compra de maquinària i només es dóna el 

funcionament sense formació de l’operari, millorar producció, es realitza “in situ” i  

assessorament. Afegint que amb la compra de la maquinària, la formació és gratuïta”.  

Tot i tenir una infraestructura de serveis completa realitzant tot tipus de tasques 

complementàries al producte, Comexi no ha realitzat cap tipus d’innovació en l’àmbit del 

servei degut segurament a la ja bona oferta actual.  

Taula 23: Resum de l’anàlisi de resultats de la tipologia d’innovació del serveis de Comexi. 

Índex d’innovació  BAIX amb un potencial alt. 

Justificació 
Comexi no ha realitzat cap tipus d’innovació en l’àmbit del servei 

degut segurament a la ja bona oferta actual.  

Aspectes òptims • Oferta quasi completa de serveis. 

• Qualitat dels serveis. 

• Bona formació del personal dels serveis. 

• Planificació de nous serveis digitalitzats pel 2018. 

Aspectes a millorar 

(apartat 7.4) 

• Falta de serveis avançats. 

Comentari S’observa un índex d’innovació baix que no vol dir que els serveis 

siguin dolents. En aquest cas el significat és justament el contrari 

ja que hi ha una molt bona oferta de serveis, tot i no haver-se 

produït canvis des de 2011. Encara que actualment es planteja la 

introducció de novetats pel 2018. 

Font: Elaboració pròpia. 
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6.3.3. Procés 

Del procés, el responsable de Comexi ens comenta “no es té una línea de treball amb grans 

canvis del model, sinó es van exercint millores “sobre la marxa” a mesura que es generen 

aquestes necessitats.”  

Dins la tipologia Robòtica i automatització, s’observa que la que era més implementada en 

l’àrea de Girona a l’empresa no està ni implementada (es tracta de Tecnologies per la 

seguretat operari-màquina), tal i com comenta a l’entrevista: “Hi ha el departament de 

Seguretat de màquines que porta la normativa al dia en el tema de mesures de seguretat.” 

Per aquest motiu, es sobreentén que el departament usa una normativa, en comptes 

d’utilitzar tecnologia per contribuir a la seguretat a l’entorn de treball. L’altra tipologia 

important com és Robots industrials i sistemes automatitzats de manipulació (d’eines o 

peces), té un ús alt semblant al conjunt de Girona i afegir que s’usa un semirobot per la 

soldadura. 

El segon grup estudiat Maquinària i tecnologies de producció, on la majoria de tipologies 

no estan implementades pel supòsit que no són necessàries per l’activitat desenvolupada. 

La més implementada a Girona, és la única implementada a la companyia, ja que els 

materials utilitzats venen dels materials compòsits, amb un ús potencial alt, una tecnologia 

actualitzada recentment. 

L’últim grup és Digital i TIC, la tendència és semblant que al conjunt gironí, la diferència 

significativa és la implementació de l’Administració del cicle de vida del producte, l’any 

2014 i amb un ús mitjà, degut que es continua buscant l’excel·lència en el producte i tenir 

una bon seguiment de tot el producte. A més, també està implementada Intercanvi de 

programació de la producció amb altres companyies, necessària per poder donar 

informació relacionada amb el disseny de consumibles per realitzar un millor producte i tal 

com es comenta a l’entrevista “Es subcontracta a una empresa que realitza els càlculs 

pertintents “. 
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Taula 24: Resum de l’anàlisi de resultats de la tipologia d’innovació del procés de Comexi. 

Índex d’innovació  MIG amb un potencial alt. 

Justificació 
Les tecnologies implementades són les més importants tot i que 

faltaria alguna tecnologia en seguretat i eficiència energètica. 

Aspectes òptims • Tecnologies actualitzades i de potencial d’ús alt. 

• Ús de tecnologies digitals: Programa de gestió integral 

(ERP), Intercanvi de programació de la producció amb 

altres companyies, Administració del cicle de vida del 

producte, Sistemes per l’automatització i maneig de la 

logística interna. 

• Ús de processos i tecnologies de producció: Robots 

industrials per processos de manufactura, Processament 

tècnic de materials compòsits. 

• Ús de tecnologies emergents: Tecnologies de fabricació 

per la producció en massa. 

Aspectes a millorar 

(apartat 7.4) 

• Falta de tecnologies digitals: Realitat virtual i/o simulació 

per la configuració de la producció. 

• Falta de processos i tecnologies de producció: Tecnologies 

per la fabricació de micromecànica, Processos de 

producció de nanotecnologia.  

Comentari Depenent de l’activitat desenvolupada es tenen unes tecnologies 

implementades o en cas de no ser necessàries no s’adopten. 

D’altra banda, Comexi podria tenir alguna tecnologia més de les 

que ja té tot i que les implementades estan actualitzades per la 

qual cosa s’ha constatat aquest nivell mig. 

Font: Elaboració pròpia. 
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6.3.4. Organitzativa 

L’índex d’innovació d’organització mostra com totes les tipologies estan implementades o 

s’espera la seva implementació pel 2018.  

El grup anomenat Organització de la producció, s’observa com la totalitat de les tipologies 

s’usa en un grau alt menys l’anomenat Mètodes VSM degut segurament que és el que més 

recentment s’ha implementat i tot just deu estar en fase d’arrencada. S’observa que les 

altres tipologies porten temps adoptades al tractar-se d’un àmbit important per mantenir una 

qualitat i un ritme de producció òptim tan econòmicament com temporalment. 

El següent grup és Organització del treball, on la majoria de les tipologies estan 

implementades des de fa més de 25 anys per la qual cosa ja fa pensar que seguint amb la 

tendència observada a la regió gironina, es té molt en compte aquests tipus, essent tots de 

potencial alt per l’ús de la companyia, són importants tal i com comenta el responsable 

d’innovació. 

El proper grup és Estandardització i auditoria, on seguint les tendències observades 

Comexi posseeix les normatives responsables de la qualitat i de la gestió mediambiental, 

així com a diferència del conjunt gironí Comexi espera aconseguir la ISO 50001 pel 2018. 

L’últim grup és Gestió dels recursos humans on fins l’actualitat es tenia un bon ús de les 

tipologies que el conformen tal i com comenta el cap d’innovació “Fins ara hi havia una 

bústia per proposar idees on es premiava anualment amb incentius (primer amb productes, 

posteriorment vales de compra i reconeixement). Actualment, hi ha 3 branques que 

proposen idees (Producte: nous productes, Comercial: reducció de costos i Industrial: 

proveïdors), aquestes es maduren en un comitè i es dissenya el pla adequat per dur-lo a 

terme.” , donant a entendre així que tan Instruments per promoure el compromís del 

personal i Sistemes de participació financera ja no es tenen en compte i amb una 

tendència cap a un sistema diferent al que hi havia fins al moment. 
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Taula 25: Resum de l’anàlisi de resultats de la tipologia d’innovació de l’organització de Comexi. 

Índex d’innovació  ALT amb un potencial alt. 

Justificació 
L’àrea en relació a les innovacions en conceptes organitzatius és 

la que té més tipologies implementades degut al fet que milloren 

la productivitat de fabricació sense ésser una gran inversió 

econòmica tot fent l’entorn laboral (incloent la relació entre 

empresa/treballador) de l’operari més agradable. 

Aspectes òptims • Pràcticament amb tots els conceptes estudiats 

implementats. 

Aspectes a millorar 

(apartat 7.4) 

• Mètodes de gestió d’operacions per anàlisis matemàtic de 

producció. 

• Certificats en sistemes de gestió energètica 

• Eines d’avaluació del cicle de vida. 

• Instruments per conservar el treballador d’avançada edat 

i/o coneixement de la fàbrica.  

Comentari 
Comexi destaca per tenir moltes normatives sobretot les que fan 

referència a gestió mediambiental, poc comunes a tenir-les; o el 

fet que la majoria de conceptes estan integrats a l’empresa per 

períodes ja majors a 5 anys. 

Font: Elaboració pròpia. 

6.3.5. Eco  

En l’àmbit Eco, la companyia podria tenir uns resultats que podrien llegir-se com a dolents 

pel fet que la majoria de tipologies punteres que es destacaven a la regió no són adoptades 

per l’empresa de Riudellots. Això s’explica pel fet que al tenir un producte com és 

l’impressora flexogràfica no es necessita de Bombes altament eficients ja que el procés no 

hi forma part cap fluid, ni Recuperar l’energia cinètica/tèrmica a nivell de fàbrica, però si 

que havia comentat l’entrevistat que “A les màquines si, s’utilitza un intercanviador de calor 

per escalfar aigua per fer de base així com utilitzar el bobinador com a fre. A l’empresa no.” 
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D’altra banda també afirma que “Comexi té EMAS, certificats. Bàsicament s’optimitza 

l’enllumenat, hi ha un circuit tancat d’aigua i s’utilitza la xatarra (com a matèria prima).” Per 

tant, s’usa Material reciclat així com un seguit de normatives relaciones amb la ISO vista 

amb anterioritat a l’apartat 7.3.4. 

Taula 26: Resum de l’anàlisi de resultats de la tipologia d’innovació eco de Comexi. 

Índex d’innovació  ALT amb un potencial alt. 

Justificació 
Es tracta d’un índex d’innovació alt ja que l’empresa realitza grans 

canvis en l’aspecte mediambiental però amb un asterisc ja que no 

són estrictament amb les tipologies estudiades en aquest apartat. 

Aspectes òptims • Compromís de Comexi amb el medi ambient. 

• Ús de material reciclat. 

• Cogeneració (a nivell del producte). 

• Recuperar energia cinètica/tèrmica (a nivell del producte). 

Aspectes a millorar 

(apartat 7.4) 
Cap que sigui necessari per l’ús de l’empresa. 

Comentari 
La majoria de millores ecològiques tenen a veure amb normatives 

i certificats inclosos dins els conceptes organitzatius. Tot i que pel 

tipus de sector on pertany la companyia són innecessàries la 

majoria de tipologies estudiades en aquest grup. 

Font: Elaboració pròpia.  

6.3.6. Factors de competivitat 

La innovació a Comexi es col·loca en posicions intermèdies en contrast al global gironí on es 

posiciona en últim lloc; la diferència entre aquesta empresa i el global és que tot i ser una 

empresa familiar (com la majoria), al tractar-se d’una empresa que lidera el sector on es 

troba, té més recursos i  al ser grossa necessita de la innovació per mantenir la posició. 

Igualment, es tendeix a oferir una bona qualitat, ja que tal i com afirma la persona 
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entrevistada “Comexi manté en primers llocs la qualitat i preu deixant en darreres posicions 

la innovació, ja que el client vol una bona qualitat (mai serà tan bona com la d’Alemanya) per 

tant també s’ha d’optar pel preu (2a posició en factors) per tal de poder donar una qualitat 

semblant a Alemanya amb un preu més bo. I no només es tracta de qualitat, s’hauria de 

sumar també la fiabilitat.” Contràriament també es tracta d’una empresa gran en 

comparació a l’entramat general a Girona, essent normal que la tendència de priorització 

sigui diferent. Finalment, el sector de Maquinària i equips mecànics, un sector que 

segons Peneder et al. (2010) té una intensitat d’innovació alta. 

En conclusió tal i com resumeix el cap d’innovació “Comexi és un referent mundial en 

certàmens del sector per la seves contínues propostes innovadores. A les fires que s’hi 

assisteix habitualment, alguns visitants van i es fan la pregunta “A veure què porta 

COMEXI?”.  
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6.4. Propostes de millora  

En aquest apartat, es realitzarà una proposta de millora a mode d’idea inicial pels diferents 

aspectes que s’han vist anteriorment on es creu convenient buscar un mètode o tecnologia 

millors. 

El funcionament de l’apartat correspon d’una estructura igual per tots els aspectes descrits:  

1. Una concisa explicació de l’estat actual. 

2. Una descripció de la idea proposada amb conceptes breus i clars per definir bé la 

resolució. 

3. Un seguit de punts clau per mostrar els detalls avantatjosos que fan que la proposta 

sigui positiva. 

4. El possible cost estimat que pot prendre els següents valors: BAIX considerant que 

no es necessita fer gaire canvis a la infraestructura de l’empresa ni gaire inversions, 

MITJÀ considerant que s’han de realitzar alguns canvis o inversions que no 

representarien un esforç significatiu i ALT considerant canvis i inversions de grans 

dimensions. 

5. El temps d’implementació estimat que pot prendre els següents valors: CAP 

considerant que es pot dur a terme immediatament, CURT TERMINI considerant que 

es pot dur a terme en un període de temps curt tal com d’un a tres anys i LLARG 

TERMINI considerant que es pot dur a terme en un període de temps més enllà de 

tres anys. 

6.4.1. Producte 

Els aspectes a millorar dins la innovació del producte són el temps de gestació del 

producte, el desenvolupament dels complements del producte i diversificar la 

dependència d’ingressos dels nous productes. 
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Temps de gestació del producte 

Taula 27: Taula on s’exposa la proposta de millora. 

Estat actual 
El temps de gestació del producte és actualment de 3 
anys (aprox. 36 mesos) mentre que la mitjana a Girona es 
situa entre 0 i 1 any. 

Proposta de millora 

Descripció 

Aprofitar l’enllaç existent amb centres docents i de 
recerca per tal de proposar a aquests part del 
desenvolupament dels nous productes en etapes inicials. 
Per exemple: disseny, simulacions, assaigs prova-error...  

Punts Clau 

• Estalvi de recursos. 
• Progressar paral·lelament amb el personal tècnic 

de la companyia. 
• Aprofitament del personal per desenvolupar 

etapes avançades del projecte. Per exemple: 
muntatges de prototips. 

• Formació de personal qualificat en centres externs 
a l’empresa. 

Possible cost estimat 

Mitjà, degut que tota relació amb un altre centre sigui 
docent o professional tindrà algun tipus de repercussió 
econòmica, així com si es tracta de centres docents, 
algun tipus de conveni laboral. 

Temps d’implementació 
estimat 

Curt termini, degut que els centres docents ja tenen 
grups de recerca capaços de dur a terme aquest tipus de 
projectes. Tot i que la seva implementació hauria de 
passar per tota la burocràcia pertinent que faria que 
s’allargués el temps d’implementació. 

Font: Elaboració pròpia.  
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Desenvolupament dels complements del producte 

Taula 28: Taula on s’exposa la proposta de millora. 

Estat actual 
Empreses subcontractades de consumibles amb el qual 
s’estableix una relació pel desenvolupament del producte 

Proposta de millora 

Descripció 
Elaboració dels consumibles per part de la pròpia 
empresa obrint una nova marca per donar resposta a la 
necessitat d’aquests consumibles. 

Punts Clau 

• No dependència d’intermediaris. 
• Producte més personalitzat. 
• Possibilitat de distribució de consumibles a clients 

i altres empreses del sector. 
• Consumibles adaptats a la política mediambiental 

de la companyia. 

Possible cost estimat 
Alt, degut que la creació d’una nova marca així com tota 
la infraestructura necessària tenen un elevat cost 
econòmic per la companyia. 

Temps d’implementació 
estimat 

Llarg termini, la creació d’aquest nou espai dins 
l’empresa s’hauria de desenvolupar en un llarg període de 
temps amb la deguda planificació i progressiva posada en 
marxa. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Diversificar la dependència d’ingressos dels nous productes 

Taula 29: Taula on s’exposa la proposta de millora. 

Estat actual 
El 70% de la seva facturació es deu a la introducció de 
nous productes en l’interval dels últims 10 anys. 

Proposta de millora 

Descripció 

Aquesta proposta es tracta d’una real que s’està 
plantejant a l’empresa. De fet, a l’entrevista, l’encarregat 
de la companyia comenta “canviar el model de negoci cap 
a un “renting” de maquinària”. Aquest model de negoci es 
basaria en crear un mercat de maquinària usada on la 
pròpia empresa pot revendre els seus propis productes 
fent així que tardin més temps a ser obsolets i continuïn 
generant ingressos. 

Punts Clau 

• Diversificació de l’actual model de negoci. 
• Reutilització del producte. 
• Allargar la vida útil del producte. 
• Obtenir una cartera de clients més àmplia. 
• Generació de més ingressos. 

Possible cost estimat 

Mitjà, degut que no és necessari la creació d’una 
infraestructura grossa si que es necessitaria de més 
personal i tenir un departament o secció dedicats a 
aquesta temàtica. 

Temps d’implementació 
estimat 

Curt termini, pel mateix motiu expressat en el cost, la 
seva implementació es podria dur a terme en un període 
de temps curt. 

Font: Elaboració pròpia. 
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6.4.2. Serveis 

L’aspecte a millorar dins la innovació dels serveis és la falta de serveis avançats. 

Falta de serveis avançats 

Taula 30: Taula on s’exposa la proposta de millora. 

Estat actual 
No hi ha instal·lats la majoria de serveis avançats, ni es té 
previsió de fer-ho. 

Proposta de millora 

Descripció 
Implementació dels serveis avançats tals com lloguer 
d’equipament, fer-se càrrec de la gestió del manteniment 
de la maquinària... 

Punts Clau 

• Ampliar el ventall de serveis. 
• Fidelitzar els clients, a la vegada que s’obtenen 

nous compradors. 
• Reforçar la posició de l’empresa i oferir serveis 

exclusius. 

Possible cost estimat 
Mitjà, els serveis avançats no requereixen una revolució 
molt grossa ja que són més específics, però donar nous 
serveis requereix de nous espais dins la companyia. 

Temps d’implementació 
estimat 

Curt termini, al ser serveis més específics i al ser 
complementaris als ja existents. 

Font: Elaboració pròpia. 
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6.4.3. Procés 

Els aspectes a millorar dins la innovació del procés són Realitat virtual i/o simulació per la 

configuració de la producció, Tecnologies per la fabricació de micromecànica, 

Processos de producció de nanotecnologia i Processament tècnic per la construcció 

de materials d’aliatge.  

Realitat virtual i/o simulació per la configuració de la producció  
 
Taula 31: Taula on s’exposa la proposta de millora. 

Estat actual No hi ha cap mètode integrat per tal de fer simulacions 
sobre la configuració de la producció. 

Proposta de millora 

Descripció 

Introducció del programa Plant Simulation que permet 
realitzar simulacions del procés de producció utilitzant 
una interfície gràfica amb tot un conjunt de llibreries 
d’elements per poder personalitzar tot el procés per que 
s’ajusti al màxim a la realitat. 

Punts Clau 

• Modelitzar un sistema sense risc i amb cost nul 
produint sistemes productius més ajustats. 

• Disseny i optimització de layouts, optimització de 
la producció, simulació d’estratègies, modelització 
d’averies i manteniment, dimensionament de 
personal... 

Possible cost estimat Baix, degut que únicament és necessari l’obtenció del 
software necessari. 

Temps d’implementació 
estimat 

Cap, degut que solen ser softwares de fàcil ús, no es 
necessita ni la formació de personal ni cap requisit que 
provoqui un temps d’espera. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Tecnologies per la fabricació de micromecànica 
 

Taula 32: Taula on s’exposa la proposta de millora. 

Estat actual 
Actualment no es posseeix cap tecnologia per la 
fabricació de peces micromecàniques tals com motlles o 
les peces petites de la màquina. 

Proposta de millora 

Descripció 

Introducció del mecanitzat amb ultrasons (Ultrasound 
machining) per poder fer els motlles necessaris per les 
peces de les màquines . 

S’utilitza un fluid fangós que excitat per l’eina que du un 
piezoelèctric a la punta va erosionant el material a 
mecanitzar. L’eina pot tenir diverses geometries, amb una 
vida llarga degut al poc desgast i tenint un temps de canvi 
d’eina inexistent. 

Punts Clau 

• Reducció d’esforços de tall i de la càrrega tèrmica. 
• Bon acabat superficial amb rugositats menors a 

0.2 micres. 
• Les peces guanyen resistència a fatiga gràcies a 

les tensions residuals. 
• Permet treballar materials durs i fràgils. 

Possible cost estimat 
Alt, degut que s’hauria de comprar la màquina així com 
adaptar un espai per produir les peces i formar el 
personal necessari per realitzar les tasques. 

Temps d’implementació 
estimat 

Llarg termini, degut al mateix motiu explicat 
anteriorment, es necessitaria bastant temps per tenir-ho 
tot a punt. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Processos de producció de nanotecnologia 

Taula 33: Taula on s’exposa la proposta de millora. 

Estat actual 
No hi ha implementada cap procés de producció de 
nanotecnologia. 

Proposta de millora 

Descripció 

Introducció del mecanitzat làser que es basa en la 
generació d’un raig làser d’alta potència que es dirigeix 
contra la peça mitjançant un sistema de miralls. 
S’aconsegueix una elevada densitat de potència a la zona 
d’incidència, erosionant el material en múltiples capes 
obtenint la geometria requerida. 

Punts Clau 

• Permet aconseguir precisions que no es poden 
obtenir amb altres tecnologies. 

• Permet treballar qualsevol material metàl·lic i 
ceràmic. 

• No requereix elèctrodes. 
• No hi ha costos de desgast d’eina. 
• No hi ha problemes de col·lisions. 

Possible cost estimat 
Alt, degut que es tracta d’una tecnologia d’ús modern i la 
maquinària és cara i s’haurà de crear infraestructures. 

Temps d’implementació 
estimat 

Llarg termini, degut que s’ha de crear l’espai necessari, 
formar el personal i adquirir i muntar la màquina. 

Font: Elaboració pròpia. 
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6.4.4. Organitzativa 

Els aspectes a millorar dins la innovació en conceptes organitzatius són Mètodes de gestió 

d’operacions per anàlisis matemàtic de producció, Certificats en sistemes de gestió 

energètica, Eines d’avaluació del cicle de vida i Instruments per conservar el 

treballador d’avançada edat i/o coneixement de la fàbrica.  

Instruments per conservar el treballador d’avançada edat i/o coneixement de la fàbrica 

Taula 34: Taula on s’exposa la proposta de millora. 

Estat actual 
Actualment, no hi ha cap tipus d’instrument que aporti 
solucions per promoure el coneixement del treballador 
d’avançada edat.   

Proposta de millora 

Descripció 

Implementar un sistema de formació de personal 
basant-se amb l’experiència dels treballadors que porten 
anys a l’empresa, fent que el personal en formació sigui 
aprenent del treballador a punt d’arribar al final de la vida 
laboral,  partint horaris i fent hores junts. 

Punts Clau 

• Reciclatge de treballadors sense haver de fer 
formació en paral·lel. 

• Aprofitament del treballador així com una millora 
de la seva posició laboral. 

Possible cost estimat 
Baix, degut que únicament s’hauria de desenvolupar una 
política per regular aquest sistema de formació. 

Temps d’implementació 
estimat 

Cap, tal com s’ha comentat en el cost, únicament s’hauria 
de desenvolupar la política reguladora. 

Font: Elaboració pròpia.  
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Mètodes de gestió d’operacions per anàlisis matemàtic de producció 

Taula 35: Taula on s’exposa la proposta de millora. 

Estat actual No es disposa de cap mètode per tenir un model 
matemàtic de la producció. 

Proposta de millora 

Descripció 

Implementació del model sis sigma per tal de disposar 
d’una metodologia per millorar l’organització del procés, 
per tal de reduir/eliminar els defectes del producte. 
Aquest model basat en l’ús de l’estadístic de desviació 
típica limita estadísticament la probabilitat de defectes 
dins uns marges més o menys estrictes segons la 
voluntat de l’empresa.  

Aquest model es basa en 5 etapes per tal de limitar dins 
els marges els defectes, aquests són: definir, mesurar, 
analitzar, millorar i controlar.  

Punts Clau 

• Complement dels mètodes de gestió de qualitat en 
producció. 

• Millorar la rendibilitat perfeccionant les 
característiques del producte, reduint els costos 
dels errors i els temps de cicle del producte. 

• Millorar la producció reduint els temps de cicle del 
producte amb la reducció dels defectes. 

• Donar fiabilitat del producte. 

Possible cost estimat 

Mitjà, degut que es necessitarà un equip de persones o 
una ampliació del departament de gestió de la qualitat 
encarregats de dur a terme a temps complet la gestió de 
dades per obtenir uns estadístics capaços de predir els 
resultats.  

Temps d’implementació 
estimat 

Curt termini, degut a la necessitat de formar o contractar 
el personal adient per desenvolupar la tasca així com de 
la creació de l’espai i estructures necessàries.  

Font: Elaboració pròpia. 
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Certificats en sistemes de gestió energètica 

Taula 36: Taula on s’exposa la proposta de millora. 

Estat actual 
Tot i que la companyia posseeix diversos certificats, no 
s’ha implementat fins al moment cap certificat 
d’administració energètica. 

Proposta de millora 

Descripció 

Consecució de la ISO 50001:2011 que es defineix com 
un sistema de model de millora continu fent més fàcil per 
les organitzacions integrar la gestió d’energia en els seus 
esforços per millorar la qualitat i la gestió ambiental. 

Punts Clau 

• Desenvolupar una política per un ús més eficient 
de l’energia. 

• Metes i objectius per complir una política fixada. 
• Usar les dades per entendre millor i prendre 

decisions sobre l’ús de l’energia. 
• Mesurar els resultats. 
• Millorar contínuament la gestió d’energia.  

Possible cost estimat 
Mitjà, degut que es necessitarà realitzar un seguit de 
canvis en el model energètic actual per que l’entitat 
auditora atorgui el certificat sol·licitat. 

Temps d’implementació 
estimat 

Curt termini, degut que els canvis a fer tampoc 
necessitarien de canvis estructurals grans ja que Comexi 
ja té un seguit de polítiques internes en referència a una 
bona gestió energètica. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Eines d’avaluació del cicle de vida 

Taula 37: Taula on s’exposa la proposta de millora. 

Estat actual 
No hi ha implementada cap eina per tal de dur a terme un 
estudi sobre el cicle de vida del producte per tal d’avaluar 
els resultats. 

Proposta de millora 

Descripció 

Implementació de la ISO 14001:2004 que aporta una 
organització per desenvolupar i implementar una política i 
uns objectius que tinguin en compte els requisits legals i 
altres requisits que l’empresa desitgi, i la informació sobre 
els aspectes ambientals significatius. Aspectes que 
l’empresa pugui controlar.  

Punts Clau 

• S’aplica als aspectes que l’empresa pugui 
controlar. 

• Millorar el sistema de gestió ambiental, per 
assegurar la conformitat de la política ambiental 
establerta. 

• Personalitzat segons la política de l’empresa, la 
naturalesa de les activitats, del producte, dels 
serveis i de la ubicació. 

Possible cost estimat 
Baix, degut que únicament s’hauria de dur a terme 
l’auditoria necessària i algun petit canvi. 

Temps d’implementació 
estimat 

Cap, degut que amb les polítiques actuals 
mediambientals de l’empresa únicament s’hauria de dur a 
terme l’auditoria i algun petit canvi. 

Font: Elaboració pròpia. 
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Instruments per conservar el treballador d’avançada edat i/o coneixement de la fàbrica 

Taula 38: Taula on s’exposa la proposta de millora. 

Estat actual 
Actualment, no hi ha cap tipus d’instrument que aporti 
solucions per promoure el coneixement del treballador 
d’avançada edat.   

Proposta de millora 

Descripció 

Implementar un sistema de formació de personal 
basant-se amb l’experiència dels treballadors que porten 
anys a l’empresa, fent que el personal en formació sigui 
aprenent del treballador a punt d’arribar al final de la vida 
laboral,  partint horaris i fent hores junts. 

Punts Clau 

• Reciclatge de treballadors sense haver de fer 
formació en paral·lel. 

• Aprofitament del treballador així com una millora 
de la seva posició laboral. 

Possible cost estimat 
Baix, degut que únicament s’hauria de desenvolupar una 
política per regular aquest sistema de formació. 

Temps d’implementació 
estimat 

Cap,  degut que tal com s’ha comentat en el cost, 
únicament s’hauria de desenvolupar la política 
reguladora. 

Font: Elaboració pròpia.  
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7. RESUM DEL PRESSUPOST  

La quantitat total estimada del cost de realització d’aquest estudi ve detallada en la següent 

taula, amb una quantitat total de 5044 euros. 

Taula 39: Resum estimat del cost de l’estudi. 

EQUIPAMENT Preu unitari (€/h) Temps dedicat (h) Preu total (€) 
Amortització dels 
equips informàtics 0,04 600 24 

Impressió/Fotocòpies   20 
Cost total d’equipament 44 

TREBALL Preu unitari (€/h) Temps dedicat (h) Preu total (€) 
Personal docent 

Reunions 60 30 1800 
Revisió de resultats 60 10 600 

Estudiant 
Procés de recollida 

d’informació 0 200 0 

Desenvolupament 
del resultat 6,5 200 1300 

Despeses de viatges   20 
Redacció de l’estudi 6,5 200 1300 

Cost total del treball 5020 
COST TOTAL 5044 

Font: Elaboració pròpia. 
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8. CONCLUSIONS 

8.1. Síntesi 

El comportament innovador de l’empresa gironina ve marcat per la característica que 

l’empresa gironina tal i com s’ha vist amb anterioritat ( a l’apartat 5.6.) es constitueix per una 

empresa familiar, petita i amb un sector predominant que es tracta de l’alimentació i la 

maquinària i afins. Aquesta conjuntura de factors afavoreix en conseqüència que la 

innovació no sigui un factor prioritari en els factors de competivitat així com el factor 

prioritari es tracti de la qualitat, entès que els empresaris busquin una diferenciació de 

producte amb mètodes que no requereixin una inversió ni un canvi en el model de la 

companyia. A més, l’índex d’innovació del sector predominant ja denota amb un grau mig-

baix, que Girona actualment no té una caracterització favorable a la innovació, afegint que la 

inversió en I+D  és alta únicament en les empreses de dimensió gran que hi ha a Girona. 

Aquest conjunt de factors provoquen que la innovació a Girona sigui relativament baixa, 

tot i que amb una tendència potencial alta, actualment les empreses de Girona no tenen ni 

els instruments ni el model d’empresa per tenir una capacitat d’innovació alta, tot i que la 

tendència mostra com això es dirigeix cap a un canvi ja que els resultats comparatius amb 

les regions tot i ser desfavorables per les companyies gironines, són molt semblants i fa 

pensar que en un futur pròxim, les empreses poden revertir aquesta situació ja que hi ha 

aspectes positius en cada tipologia que mostren una tendència canviant.  
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Figura 10: Resum de la situació a Girona. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

El cas d’estudi mostra com Comexi, una empresa líder mundialment al seu sector, té un 

comportament innovador dispar segons la tipologia però amb un potencial alt en tots els 

àmbits en ser una empresa que evitant la tendència de la regió, fa una bona inversió en I+D 

així com tenint planejats canvis que evolucionaran l’empresa en els propers anys. 

En el producte s’observa com els ítems són bons i assenyalen un bon grau d’innovació 

essent els aspectes a millorar d’un grau d’importància menor als aspectes òptims. Aquesta 

bona situació gràcies a aspectes com la prioritat i evolució constant del producte, l’alt 

percentatge de facturació que representa aquest per l’empresa, l’impacte ambiental positiu i 

un desenvolupament propi del producte donen lloc a un grau d’innovació alt i amb un 

potencial futur alt per aquest apartat. 

En l’àmbit dels serveis s’observa un índex d’innovació baix que no vol dir que els serveis 

siguin dolents. En aquest cas el significat és justament el contrari ja que hi ha una molt bona 

oferta de serveis, tot i no haver-se produït canvis des de 2011. Encara que actualment es 

planteja la introducció de novetats pel 2018. Aquesta doble lectura ve provocada pel fet que 

hi ha una oferta quasi completa de serveis, de la bona qualitat d’aquests gràcies a la 

formació del personal que els realitza, i es conclou que tot i tenir actualment un índex 

d’innovació baix, el seu potencial és alt ja que hi ha planificats nous serveis pel 2018. 
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La tipologia del procés es caracteritza que depenent de l’activitat desenvolupada es tenen 

unes tecnologies implementades o en cas de no ser necessàries no s’adopten. D’altra 

banda, Comexi podria tenir alguna tecnologia més de les que ja té tot i que les 

implementades estan actualitzades per la qual cosa s’ha constatat aquest nivell mig. A més, 

es conclou que es té un nivell potencial alt ja que les tecnologies estan actualitzades i se’n 

realitza un ús potencial alt tot i que no s’esperen noves tecnologies per l’interval actual fins al 

2018. 

Els conceptes organitzatius, Comexi destaca per tenir moltes normatives sobretot les que 

fan referència a gestió mediambiental, poc comunes a tenir-les; o el fet que la majoria de 

conceptes estan integrats a l’empresa per períodes ja majors a 5 anys. Tot això dóna un 

índex d’innovació alt amb un potencial alt ja que pràcticament tos els conceptes estudiats 

estan implementats. 

L’apartat d’eco la majoria de millores ecològiques tenen a veure amb normatives i certificats 

inclosos dins els conceptes organitzatius. Tot i que pel tipus de sector on pertany la 

companyia són innecessàries la majoria de tipologies estudiades en aquest grup. Tot i així té 

un índex d’innovació alt amb un potencial alt gràcies al compromís de Comexi amb el medi 

ambient, ús de material reciclat, cogeneració i recuperació d’energia cinètica/tèrmica tot i 

que només a nivell de producte. 
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A continuació, es mostra una taula comparativa de les regions i l’empresa. 

Taula 40: Resum de les capacitats innovatives de les regions i del cas d’estudi. 

 Espanya Catalunya Girona Comexi 

Innovació en el 

producte 
Mig Mig Mig Alt 

Potencial Alt Alt Alt Alt 

Innovació en els 

serveis 
Baix Baix Baix Baix 

Potencial Mig Mig Baix Alt 

Innovació en el 

procés 
Baix Baix Baix Mig 

Potencial Baix Baix Baix Alt 

Innovació en 

organització 
Mig Mig Mig Alt 

Potencial Mig Mig Mig Alt 

Innovació en 

eco 
Baix Mig Baix Alt 

Potencial Mig Mig Mig Alt 

Inversió en I+D Mig Baix Alt Alt 

Posició de la 

innovació en els 

factors de 

competivitat 

Última posició 
Posició 

intermèdia 
Última posició 

Posició 

intermèdia 

Grau 

d’innovació 
Mig Mig Mig Alt 

Font: Elaboració pròpia. 
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8.2. Limitacions de l’estudi 

L’estudi realitzat conté un recull de dades analitzades que acaben conformant en un seguit 

de conclusions per conèixer la situació de l’entorn estudiat, però aquest estudi s’ha trobat 

amb les següents limitacions que sense fer-lo menys precís si que han restat abast en els 

resultats adquirits. Les limitacions són les següents: 

• Realització d’un estudi evolutiu i comparatiu temporal on es puguin veure les 

tendències clarament, i les prediccions de les tendències es puguin mostrar amb una 

seguretat més contundent. 

• Anàlisi estadística més complexa i profunda per tal veure les correlacions dels ítems 

per treure les conclusions en hipòtesis molt precises. 

• Realització de més casos d’estudi per tal de tenir una mostra més àmplia tan 

sectorialment com de mida, poden així extreure uns resultats més profunds per 

l’entorn de Girona i pels diferents sectors. 

8.3. Futures línies de treball 

L’estudi es pot completar amb un seguit de noves línies de treball. Aquestes línies 

continuistes són: 

• Estudi del comportament innovador cada tres anys per veure si es compleix la 

tendència descrita. 

• Estudi exhaustiu de cada tecnologia per veure el seu impacte real en el grau 

d’innovació d’una empresa/regió. 

• Estudi comparatiu amb altres regions més gran per poder globalitzar els resultats 

obtinguts. 

• Realitzar un anàlisi estadística més àmplia i profunda. 

• Estudi de l’empresa dins un interval de temps per observar si es compleixen les 

propostes i tendències. 

• Estudi de viabilitat de les propostes de millora així com el desenvolupament 

d’avantprojectes per recolzar aquesta viabilitat. 
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A ENQUESTA EUROPEA D’INNOVACIÓ EN PRODUCCIÓ (2012) 
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